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1. OBECNÉ INFORMACE 
 

1.1 ÚVOD 

 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili zakoupením našeho výrobku – kombinovaného kotle 
ATTACK WOOD & PELLET. Kotel je zkonstruován na základě nejnovějších poznatků z oblasti 
spalování biomasy a splňuje všechny současné platné normy a předpisy. 
 
Prosíme, přečtěte si pozorně tento manuál přiložený ke kotli a vždy ho uchovávejte v blízkosti kotle 
tak, aby byl v případě potřeby lehce k dispozici. Tento manuál obsahuje důležité informace a také 
všechny potřebné informace ke správnému, bezpečnému a ekonomickému provozu kotle. 
 
Neustálé vylepšování a vývoj našich produktů může znamenat malé rozdíly v obrázcích a obsahu. 
Tímto si vyhrazujeme právo technických změn výrobků bez předchozího upozornění. 
 
 

1.2. BEZPEČNOST 

Tento manuál používá následující výstražné znaky pro ilustraci závažnosti hrozícího nebezpečí 
a důležitá bezpečnostní upozornění: 
 

 VÝSTRAHA 
 

Bezprostředně hrozí nebezpečná situace, a pokud nejsou podniknuty správné kroky, může vést 
k vážnému poškození zdraví anebo majetku. Zasáhněte dle uvedených instrukcí! 
 

  VAROVÁNÍ 
 
Může dojít k nebezpečné situaci, a pokud nejsou podniknuty správné kroky, může vést k vážnému 
poškození zdraví anebo majetku. Pracuj s extrémní opatrností! 
 

  UPOZORNĚNÍ 
  
Může nastat nebezpečná situace, a pokud nejsou podniknuty správné kroky, může vést ke zranění 
anebo poškození majetku. 
 

1.3 OBSLUHA KOTLE 

 
 UPOZORNĚNÍ  

 
Pokud do kotelny vstoupí neoprávněná osoba, může dojít k vážnému poškození zdraví anebo 
majetku. Provozovatel systému musí kotelnu zajistit před přístupem neoprávněných osob, obzvlášť 
dětí. 
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1.4 OCHRANNÉ POMŮCKY PRO PRÁCI S KOTLEM 

Při práci s kotlem je nutné používat ochranné pomůcky dle platných pravidel bezpečnosti při práci. 
Zvlášť je třeba dbát na ochranu zdraví při obsluze, čištění a inspekci kotle. Je nutné používat 
rukavice se zvýšenou tepelnou odolností, vhodné oblečení a pevnou obuv.  
 
 

1.5 MODIFIKACE KOTLE 

 
 UPOZORNĚNÍ  

 
Zakazuje se jakkoliv zasahovat anebo měnit konstrukci kotle anebo jakýmkoliv způsobem 
obcházet bezpečnostní a ochranné prvky. V opačném případě může dojít k poškození zdraví 
anebo majetku.  
 
 

1.6 ZÁKLADNÍ POPIS KOTLE:  

Kombinovaný kotel ATTACK WOOD & PELLET je moderní kotel, který technologií spalování 
šetří životní prostředí, přičemž uživateli nabízí výhody nízkých provozních nákladů při spalování 
dřeva a komfort porovnatelný s kotly na plyn při automatickém spalování pelet. Kotel je určen na 
vytápění rodinných domů, chat, provozoven, průmyslových objektů a všude tam, kde je možné jeho 
účelné využití. 

Obr. 1 Základní popis kotle. 
1 – dvířka nakládací komory na 
dřevo 
2 – střední dvířka pro zapálení a 
čištění 
3 – dvířka spalovací komory 
s průzorem 
4 – hlavní dveře 
5 – hořák na spalování pelet 
6 – přívod primárního 
a sekundárního vzduchu 
zplyňovací části 
7 – stupačka kotle 
8 – ovládací elektronika kotle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukčně je kotel tvořen nakládací a spalovací komorou na dřevo, spalovací komorou na pelety, 
hořákem spalujícím pelety, mezizásobníkem na pelety a výměníkem tepla. Kotel je možné 
provozovat buď v režimu na dřevo, anebo na pelety, nikdy však současně spolu. Kotel je navržen 
s co největším zřetelem na komfort zákazníka, šetření času na roztápění, dělení dřeva, čištění 
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a celkový čas strávený při kotli. Základem kotle je vodou chlazené kotlové těleso, kterého svařenec 
je zhotoven z ocelových kotlových plechů o tloušťce 3 až 6 mm, což kotli zaručuje dlouhou 
životnost. Nakládací komora zplyňovací části je vystlaná suchým pláštěm, který eliminuje 
a přesouvá bod kondenzace z kotlového tělesa na povrch suchého pláště a tím zvyšuje životnost 
kotle. V případě, že během životnosti kotle dojde k poškození suchého pláště, je možné ho lehce 
vyměnit. Výměník je rourový s turbulátory, které zlepšují přenos tepla do topné vody a současně 
jsou využívány na automatické čištění výměníku, čímž zajišťují vysokou účinnost během provozu 
a celé životnosti kotle. Kotlové těleso kotle je izolováno minerální vlnou, design dotváří opláštění 
s povrchovou úpravou realizovanou práškovou technologií. 
 
 

1.7 PALIVO: 

 

1.7.1 DŘEVO: 

V kotle ATTACK WOOD & PELLET je možné používat měkké i tvrdé štípané palivové dřevo 
s výhřevností v rozsahu 15 až 17 MJ/kg, ideální jsou zejména buk, dub, jedle, smrk, borovice, topol, 
olše, vrba, bříza, jasan, habr, akát, vždy s vlhkostí v rozsahu 12 až 20%. Vhodný průměr polen je 
v rozsahu 80 až 150 mm. Maximální délka polen nesmí přesáhnout 580 mm, aby nedocházelo 
ke zpříčení dřeva v nakládací komoře.  

Výhřevnost jednotlivých typů dřeva: 
 Jednotky 
Dřevo Kcal/kg MJ/kg kWh/kg 
Smrk 3900 16,25 4,5 
Borovice 3800 15,80 4,4 
Bříza 3750 15,50 4,3 
Dub 3600 15,10 4,2 
Buk 3450 14,40 4,0 

 
 UPOZORNĚNÍ  

 
 Nevhodná vlhkost anebo velikost dřeva může způsobit snížení anebo zvýšení výkonu, příliš nízkou 
anebo příliš vysokou teplotu spalin, nadměrnou kondenzaci, ztrátu plamenu zplyňovacího procesu 
anebo nekontrolovatelné spalování.  
 
Doporučované skladování a sušení dřeva: 
Tvrdé dřevo:   2 roky skladované v suchém prostředí 
Měkké dřevo:   1 rok skladované v suchém prostředí 
 
Dřevo při skladování (sušení) musí být zajištěno proti dešti. Efektivitě sušení dřeva můžete pomoci 
tak, že dřevo bude uloženo s co největšími vzduchovými mezerami tak, aby mohl vzduch proudit 
mezi jednotlivými kusy dřeva. Při sušení jsou místa, kde působí na dřevo vítr výhodou 
a napomáhají k rychlejšímu sušení dřeva. Pokud je to možné, před naložením dřeva do kotle ho 
skladujte aspoň 1 den na teplém místě, jako je kotelna (předehřejete ho a tím zvýšíte účinnost 
spalování).  
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1.7.2 PELETY: 

V kotle je možné používat pouze lisované dřevné pelety bez přídavných materiálů a s následujícími 
parametry: 
 

Uznaná specifikace pelet: 

Měrná hmotnost:   600 - 750 kg/m3  
Výhřevnost:   4,7 - 5,0 kWh/kg  
Velikost/průměr:   6  
Velikost /délka:   Pozor! Max. 35 mm  
Vlhkost max.:  12 %  
Obsah popela:  0,5 - 1 %  
Obsah drolu (prach:)  max. 3 %  
Teplota tavení popela:  min. 1100°C  
Normy : DIN 51 731 – HP 5, DIN Plus anebo EN 14961-2 – A1 
 

1.7.3 ALTERNATIVNÍ PALIVA: 

V kotle je možné používat také dřevné brikety lisované z dřevných pilin bez přídavných spojujících 
materiálů. Dřevné brikety je nutné vždy míchat v určitém poměru spolu s dřevem (poměr závisí na 
velikosti a tvaru briket) tak, aby nedošlo k ucpání žárolitinové trysky na zplyňování dřeva. 
 
 

 UPOZORNĚNÍ  
 
Nedovolené typy paliv zvyšují nároky na čištění a vedou k hromadění agresivní sedimentace 
a kondenzace, což v konečném důsledku může vést k snížené funkčnosti, poškození kotle a neplatné 
záruce. Používání nedovolených paliv může způsobit nesprávné a nekontrolovatelné spalování.  
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2. MONTÁŽ A INSTALACE KOTLE 
 

2.1 MANIPULACE S KOTLEM 

Kotel se dodává umístěn na paletě. Manipulaci s kotlem vykonáváme vždy na paletě, až 
bezprostředně na místě instalace kotel složíme z palety. Toto je možné provést za pomoci 
manipulačního vozíku anebo pomocí jeřábu a závěsného oka, které není součástí dodávky 
(doporučená specifikace: závěsný šroub s okem M20 ISO 3266 anebo M20 DIN 580). Závěsné oko 
lze našroubovat do předpřipravené matice navařené na horním víku kotle a určené na zavěšení 
kotle. Nosnost oka je 1200 kg, hmotnost kotle cca 860kg. Před zavěšením kotle na závěsné oko je 
nutné demontovat horní víko kotle.  
 

 
 
Obr. 2 Způsob manipulace kotle pomocí závěsného šroubu s okem 
 
 

2.2 OBECNÉ PODMÍNKY INSTALACE: 

Kotel může instalovat pouze osoba s platným oprávněním pro instalaci a montáž zařízení tepelné 
techniky. Pro instalaci musí být zpracován projekt, který odpovídá platným předpisům. Před 
instalací kotle je montážní pracovník povinen překontrolovat, zda souhlasí údaje na výrobním štítku 
kotle s údaji v projektu a v průvodní dokumentaci kotle. Zapojení kotle musí odpovídat platným 
předpisům, normám, vyhláškám a tomuto návodu k obsluze.  
 

 UPOZORNĚNÍ  
 
Za škody, které vzniknou chybným zapojením, případně nesprávným provozem, výrobce  
neodpovídá.  
 
 
Závazné normy pro projektování a montáž kotlů: 
 
Instalace kotle musí být provedena v souladu s následujícími normami: 
 
STN EN 303-5    Topné kotle na tuhá paliva  
STN 73 42 10    Zhotovování komínů a kouřovodů  
STN 92 0300   Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla  
STN EN 60 335.1 +A11   Bezpečnost elektrospotřebičů pro domácnost  
STN 06 10 00   Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv  
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STN 06 03 10    Ústřední topení, projektování a montáž  
STN 06 08 30   Zabezpečovací zařízení pro ústřední topení a ohřev TUV  
STN 07 74 01 Voda a pára pro tepelné energetické zařízení s pracovním 

tlakem páry do 8 MPa  
STN 332000 4-46 Elektrické instalace budov – část 4: Zajištění bezpečnosti  
STN 332000–3 Elektrické instalace budov – část 3: Stanovení základních 

charakteristik 
EN ISO 11202:2009 Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti 

obsluhy a dalších stanovených místech 
ČSN EN ISO 12100-2:2004 Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, obecné 

zásady pro konstrukci, Část 2: Technické zásady 
ČSN EN 953+A1 Bezpečnost strojních zařízení – ochranné kryty 
ČSN ISO 7574-2 Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených 

hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 2: Metody pro 
jednotlivé stroje 

ČSN ISO 1819:1993 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní 
předpisy 

ČSN 06 1008:1997 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
STN EN ISO 15614-1 Požadavky na kvalitu tavného sváření kovových materiálů 
STN EN 287-1 Sváření vyhrazených technických zařízení 
STN 07 0240 Nízkotlakové kotle, technické předpisy 
STN 07 0245 Teplovodní kotle s výkonem do 50 kW. Technické 

požadavky, zkoušení 
STN 07 7401 Voda a pára pro tepelné energetické zařízení s pracovním 

přetlakem páry do 8 MPa. 
STN 73 4210 Zhotovení komínů a kouřovodů a připojení spotřebičů 
STN 92 0300:1997 Nejmenší vzdálenost vnějšího povrchu spotřebiče anebo 

kouřovodu od stavebních konstrukcí … 
 
 

2.3 UMÍSTĚNÍ KOTLE 

Kotel je určen pro instalaci a provoz v prostoru se základním prostředím (AA5/AB5) dle STN 
33 2000-3. 
 
Kotelna musí mimo výše uvedeného splňovat následující podmínky: 
 V kotelně nesmí být potenciální explozivní prostředí z toho důvodu, že kotel není vhodný na 

použití v takových prostředích. 
 Teplota v kotelně nesmí klesnout pod bod mrazu. 
 Samotný kotel neposkytuje žádné osvětlení. Zákazník musí zajistit dostatečný světelný zdroj dle 

místních norem a nařízení.  
 Pokud kotel bude nainstalován v nadmořské výšce přesahující 1800 m, je nutné takovou 

instalaci konzultovat s výrobcem. 
 Kotelna musí mít zajištěný otvor pro dostatečné větrání a též přívod požadovaného množství 

spalovacího vzduchu, minimálně 200 cm2. Otvor by měl být navržen tak, aby venkovní počasí 
neovlivňovalo jeho funkci (déšť, sníh, vítr).  

 
Při instalaci kotle musí být dodržena bezpečná vzdálenost jeho povrchu od hořlavých hmot v 
závislosti na stupni hořlavosti: 
 
- od hmot hořlavosti B, C1 a C2       200 mm 
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- od hmot hořlavosti C3        400 mm 
- od hmot, kterých stupeň hořlavosti nebyl prokázán dle STN 73 0853  400 mm 
 
Příklady rozdělení stavebních hmot dle stupně hořlavosti: 
 stupeň hořlavosti A nehořlavé (cihly, tvárnice, keramické obkladačky, malta, omítky) 
 stupeň hořlavosti B částečně hořlavé (heraklit, lignos, deska z čedičové plsti, novodur) 
 stupeň hořlavosti C1 těžce hořlavé (dřevo listnaté(buk, dub), preglejky, werzalit, tvrzený papír)  
 stupeň hořlavosti C2 středně hořlavé (dřevo jehličnaté (borovice, smrk), dřevotřísky, solodur) 
 stupeň hořlavosti C3 lehce hořlavé (dřevovláknité desky, polyuretan, PVC, molitan, polystyrén) 
 
Stínící deska anebo ochranná clona (na chráněném předmětu) musí přesahovat obrys kotle nejméně 
o 300 mm. Stínící deskou anebo ochrannou clonou musí být opatřeny také ostatní předměty 
z hořlavých hmot, které jsou ukládány v blízkosti kotle, pokud není možné dodržet bezpečnou 
vzdálenost. 
Pokud je kotel umístěn na podlaze z hořlavých hmot, musí být vybaven nehořlavou, tepelně 
izolující podložkou, která přesahuje půdorys na straně plnících a popelníkových dvířek nejméně 
100 mm. Jako nehořlavé, tepelně izolující podložky lze použít všechny látky, které mají stupeň 
hořlavosti A. 
Kotel může být v kotelně umístěn tak, aby zůstal volný prostor před kotlem min. 1 m a od boční a 
zadní stěny 0,5 m. Nad kotlem je nutné ponechat volný prostor min. 1 m. 
Tento prostor je potřebný pro základní provoz, údržbu a případný servis kotle. Umístění kotle v 
obytném prostoru (včetně chodeb) není povoleno.  
 

 UPOZORNĚNÍ  
 
Na kotel a do menší vzdálenosti než je bezpečná nesmí být položeny předměty z hořlavých látek. 
Pokud nastane situace, že při práci by mohlo dojít k nebezpečí vzniku požáru anebo výbuchu (např. 
při práci s nátěrovými hmotami, lepidly a pod.), musí být kotel odstaven z provozu. 
 
Umístění kotlů v obytném prostoru (včetně chodeb) je nepřípustné! 
 
 

2.4 PŘIPOJENÍ KOTLE K TOPNÉMU SYSTÉMU 

Kotel ATTACK WOOD & PELLET musí být nainstalován v systému splňujícím požadavky na 
kvalitu topné vody následovně: 
 
Slovensko:  STN 07 7401:1991 
Rakousko:  ONORM H5195-1 
Německo:  VDI 2035 
Švýcarsko:  SWKI 97-1 
Itálie:   D.P.R. no. 412 
 
Tvrdost vody nesmí přesáhnout 1 mmol/l a koncentrace Ca²� 0,3 mmol/l. 
 

 UPOZORNĚNÍ  
 
V případě nedodržení těchto podmínek zaniká záruka poskytovaná na kotel výrobcem!  
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2.4.1 OCHRANA PROTI KOROZI 

Kotel musí být připojen se zařízením na ovládání teploty 
zpátečky kotle. Vhodným řešením tohoto problému je použití 
směšovacího zařízení ATTACK-OVENTROP, které umožňuje 
vytvoření odděleného kotlového a topného okruhu. Tímto 
způsobem se zabrání podchlazování kotle pod 65°C a tím se 
sníží tvorba vodních par, kyselin a dehtů v nakládací komoře 
kotle. 
Směšovací zařízení ATTACK-OVENTROP udržuje konstantní 
teplotu vratné topné vody vstupující do kotle na 65°C při 
nastavení termostatické hlavice na 5–6 stupni. Při použití 
samostatného termoregulačního směšovacího ventilu je možné 
nastavením klapky regulovat teplotu topné vody nezávisle na 
teplotě vody v kotli. Teplota v kotle musí být udržována v 
rozsahu 80-90°C.  
 

Obr. 3 Směšovací zařízení 
ATTACK-OVENTROP 

 UPOZORNĚNÍ  
 

 Pokud nebude v systému nainstalováno zařízení proti kondenzaci anebo zařízení nebude fungovat 
správně, může dojít k tvorbě agresivního kondenzátu, který může vést k poškození kotle. Ochrana 
proti kondenzaci musí být použita při provozu kotle, v opačném případě zaniká záruka 
poskytovaná výrobcem! 
 

2.4.2 KOMÍN 

Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být vždy provedeno se souhlasem příslušného 
kominického cechu. Komínový průduch musí vždy vyvinout dostatečný tah a spolehlivě odvádět 
spaliny do volného ovzduší pro všechny prakticky možné provozní podmínky. Pro správnou funkci 
kotle je nutné, aby byl samostatný komínový průduch správně dimenzován, protože na jeho tahu je 
závislé spalování, výkon a životnost kotle. Tah komína přímo závisí na jeho průřezu, výšce a 
drsnosti vnitřní stěny. Do komína, na který je napojen kotel, se nesmí připojit jiný spotřebič. Průměr 
komínu nesmí být menší než je vývod na kotle. Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot. 
Nesmí však být extrémně vysoký, aby nesnižoval účinnost kotle a nenarušoval jeho spalování 
(netrhal plamen). V případě velkého tahu nainstalujte do komínového průduchu mezi kotel a komín 
škrtící klapku. 
 
Minimální hodnoty rozměrů komínů: 
20 x 20 cm   min. výška 7 m 
 20 cm   min. výška 8 m 
15 x 15 cm   min. výška 11 m 
 16 cm   min. výška 12 m 
 
Přesný rozměr komínu určuje STN 73 42 10. Předepsaný tah komínu je uveden v Technických 
parametrech. 
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2.4.3 VYÚSTĚNÍ KOUŘOVODU Z KOTLE 

Kouřovod musí mít vyústění do komínového průduchu. Pokud není možné připojit kotel ke 
komínovému průduchu bezprostředně, má být příslušný nástavec kouřovodu dle daných možností 
co nejkratší a ne delší než 1 m, bez dodatkové výhřevné plochy a směrem ke komínu musí stoupat. 
Kouřovod je vhodné zaizolovat, aby se v komínu dosahovala dostatečná teplota spalin, alespoň 
160K nad teplotu okolí. Kouřovody musí být mechanicky pevné (kouřovod doporučujeme nasadit 
na kotel a pevně sešroubovat) a těsné proti pronikání spalin a uvnitř čistitelné. Kouřovody nesmí být 
vedeny cizími bytovými anebo užitkovými jednotkami. Vnitřní průřez kouřovodu se nesmí směrem 
ke komínu zužovat. Použití kolen není vhodné. Kouřovod musí být připojen do komína ve tvaru T, 
aby kondenzát z komína stékal do nádoby na to určené a ne do kotle.  
 

2.4.4 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI 

Na elektrickou síť 230V/ 50Hz/16A se kotel připojuje síťovou šňůrou a vidlicí. Síťový přívod je 
typu M a při výměně musí být nahrazen shodným typem servisní organizací. Spotřebič musí být 
umístěn tak, aby připojovací vidlice byla v dosahu obsluhy. Kotel musí být připojen do 
zástrčkového obvodu s 16A elektrickým jističem (dle STN EN 60 335-1 + A11:1997). 
 

2.4.5 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZÁSOBNÍKU PELET 

Kotel je už z výroby vybaven motorem na vakuové podávání pelet z externího zásobníku. Externí 
zásobník lze umístit vedle kotle anebo také v jiné místnosti, vždy však tak, aby maximální délka 
nasávací roury nepřekročila 10 m. Zásobník nesmí být v nižší poloze než kotel, vyšší poloha je však 
povolena. Ke kotli ATTACK WOOD & PELLET doporučujeme používat vakuové zásobníky 
ATTACK. Nasávací roury ( 50 mm) a vakuový zásobník lze objednat jako příslušenství spolu 
s kotlem.  
 
 

2.4.6. MONTÁŽ VENTILÁTORU 

Před spuštěním kotle do 
provozu je nutné nejprve 
namontovat ventilátor. 
 
Obr. 4 
Ventilátor je při dodávce 
kotle zabalený a uložený 
v nakládací komoře kotle. 
Ventilátor namontujeme 
spolu s těsněním 
a přitáhneme čtyřmi 
maticemi M8. Po 
namontování ventilátoru 
připojíme konektor 
ventilátoru.  
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2.4.7. LEVÉ ŘEŠENÍ DVÍŘEK 

Kotel ATTACK WOOD & PELLET je možné změnit do konfigurace s levými dveřmi (panty 
dvířek budou na levé straně). Toto je možné udělat ještě před spuštěním kotle anebo také později 
vždy mimo provoz kotle. Toto otočení jednak horních, středních a dolních dvířek a také hlavních 
dveří si nevyžaduje žádné dodatečné nářadí a všechno potřebné na tuto výměnu kotel už obsahuje. 
Jediné, co budete k výměně potřebovat, je běžné nářadí jako křížový šroubovák, 8 a 13 mm 
vidlicový klíč anebo ořech, 6 mm imbusový klíč a pod.  
 

2.4.8 VOLBA A ZPŮSOB ZAPOJENÍ OVLÁDACÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ  

Kotel je dodáván se základním vybavením regulačními a ovládacími prvky. Tyto je třeba doplnit o 
prvky, které nejsou součástí dodávky kotle, ale musí být v topném okruhu nainstalovány. Jsou to 
zejména bezpečnostní ventil proti překročení dovoleného tlaku v topném systému (doporučujeme 
2,5 bar), ventil ochlazovací smyčky kotle, pro odvedení přebytečného tepla z kotle do odpadu 
a odvzdušňovací ventil, pro správný provoz kotle. Expanzní nádrž v systému musí mít objem 
minimálně 14% z objemu vody v topném systému a musí být správně natlakována (pro příklad: při 
topném systému, kde objem vody v kotle je 126 l, v akumulační nádrži 1 000 l, v radiátorech 100 l, 
kde je součet 1 226 l, musí mít expanzní nádoba objem minimálně 170 l). Připojení těchto prvků 
navrhuje projektant dle specifických podmínek topného systému. Elektrická instalace spojená s 
dodatečným vybavením kotle musí být vykonána odborníkem dle platných norem.  
 

  VÝSTRAHA 
 

Topná soustava musí být vybavená bezpečnostním ventilem proti 
překročení tlaku v kotle (2,5 bar). Tento ventil doporučujeme umístit na 
stupačku kotle, vždy před uzavírací ventil kotle (anebo před 
OVENTROP – schéma 1). Pokud ventil nebude nainstalován, 
přebytečný tlak nebude mít kam uniknout a může dojít k explozi 
kotle. 
 
 
Obr. 5 Bezpečnostní ventil proti přetlaku 
 

 

Ochrana kotle proti přehřátí kotle 

Každý zplyňovací kotel musí být vybaven funkčním ochlazovacím okruhem. Správný ventil na 
zabezpečení této funkce je možné objednat jako příslušenství. Správnou instalaci ventilu 
ochlazovacího okruhu lze vidět na obr.  

 
 VÝSTRAHA 

 

Ochlazovací okruh proti přehřátí kotle nesmí být využitý dle normy EN 303-5 k jiným 
účelům, než je ochrana kotle proti přehřátí.  
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Obr. 6 Způsob připojení termostatického ventilu k dochlazovací smyčce 
 
 Ventil na přívodu chladící vody do chladícího okruhu kotle musí být trvale otevřen a chladící okruh 
kotle musí být připojen na funkční rozvod chladící vody (např. na rozvod studené vody vodovodní 
sítě) o teplotě 10-15°C a pracovního přetlaku 2-6 bar. 
 Termostatický ventil na výstupu ochlazovacího okruhu, kterého čidlo je umístěno v zadní části 
kotle, chrání kotel proti přetopení tak, že pokud stoupne teplota vody v kotle nad 95°C, vpustí do 
ochlazovacího okruhu vodu z vodovodní sítě, která odebere přebytečné teplo. V případě přehřátí 
kotle a otevření termostatického ventilu musí být zabezpečen trvalý odvod ohřáté vody z 
ochlazovacího okruhu kotle do přepadu. Funkčnost ochlazovacího okruhu a termostatického ventilu 
je možné odzkoušet vždy také manuálně pomocí manuálního tlačítka termostatického ventilu.  
 

 VÝSTRAHA 
 
Pokud při otevření termostatického ventilu nebude zabezpečen oběh chladící vody přes 
ochlazovací okruh, hrozí nebezpečí poškození kotle! V takovém případě se záruka na kotel 
nevztahuje. 
 
 

2.4.9 PŘIPOJENÍ K AKUMULAČNÍM NÁDRŽÍM 

Systém zapojení spočívá v ohřevu akumulačních nádrží tepla, kde je naakumulované teplo z 
akumulačních nádrží postupně odebíráno dle požadavků z vytápěného prostoru. Při provozu kotle 
na plný výkon se akumulační nádrže ohřejí na 80–90°C. Vytápění akumulačními nádržemi ve 
spojení s kotlem ATTACK WOOD & PELLET přináší několik výhod. Mezi hlavní výhody patří 
prodloužená životnost kotle, čistější provoz, minimální tvorba kyselin a kondenzátu, menší 
frekvence nakládání paliva, vyšší komfort, menší možnost přehřívání kotle a úspora paliva. 
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Doporučovaný objem akumulační nádrže pro kotel ATTACK WOOD & PELLET 25 je 2 000 l, 
přičemž minimální objem je 1 250 l. Kotel dokáže na jedno naložení tvrdého dřeva do nakládací 
komory (což představuje 6 hodin provozu na plný 25 kW výkon) vyprodukovat 150 kWh energie, 
což odpovídá nabití 2000 l akumulační nádoby z 20 °C na 80 °C, pokud z ní nedochází k žádnému 
odběru energie. Proto je nutné mít při volbě velikosti akumulační nádrže na paměti, že dle velikosti 
akumulační nádrže je nutné kotel také provozovat. To znamená, pokud máme 2000 l nádrž, 
nakládáme plnou komoru dřeva. Pokud máme 1 000 l nádrž, komoru nakládáme do poloviny (za 
podmínky, že už nedochází k odběru energie z akumulační nádrže).  
 
Příklad 1: 
Venkovní teplota okolí je -5 °C a ztráta objektu při této teplotě je 10 kW. Kotel má při plném 
provozu výkon 25 kW. Máme akumulační nádrž o objemu 1 250 l, přičemž je vybitá (její horní i 
dolní teplota je 20°C). Jelikož topný systém (aby pokryl tepelnou ztrátu) odebírá akumulační nádrži 
výkon 10kW a kotel má výkon 25 kW, akumulační nádrž bude ohřívána rozdílem z nich, tedy 
výkonem 15 kW. Výkon 15 kW vytvoří při plném naložení komory tvrdým dřevem a době provozu 
6 hodin energii 90 kWh. Energie 90 kWh ohřeje akumulační nádrž i přesto, že je z ní odebírána 
energie 10 kW, z 20 °C na 62 °C. To znamená, že toto je bezpečný ekonomický provoz bez toho, 
aby šlo teplo do odpadu (kotel byl chlazen ochlazovacím okruhem). Kotel je schopen takto 
pokrývat tepelnou ztrátu až 15 h na jediné naložení dřeva.  
 
Příklad 2: 
Venkovní teplota okolí je +3 °C a ztráta objektu při této teplotě je 5 kW. Kotel má při plném 
provozu výkon 25 kW. Máme akumulační nádrž o objemu 1 250 l, přičemž je vybitá (její horní i 
dolní teplota je 20°C). Jelikož topný systém (aby pokryl tepelnou ztrátu) odebírá akumulační nádrži 
výkon 5 kW a kotel má výkon 25 kW, akumulační nádrž bude ohřívána rozdílem z nich, tedy 
výkonem 20 kW. Výkon 20 kW vytvoří při plném naložení komory tvrdým dřevem a době provozu 
6 hodin energii 120 kWh. Energie 120 kWh ohřeje akumulační nádrž i přesto, že je z ní odebírána 
energie 5 kW, z 20 °C na 82 °C. To znamená, že toto je bezpečný ekonomický provoz bez toho, aby 
šlo teplo do odpadu, ale s tím, že kdyby byla tepelná ztráta objektu menší, k přehřátí kotle by mohlo 
dojít, neboť nebude mít být čím chlazen. V takovém případě by už došlo k aktivaci ochlazovacího 
okruhu a tím k odebrání přebytečného tepla do odpadu. Pokud by byla tepelná ztráta objektu stále 
konstantní, a to 5kW, nabitá akumulační nádrž by dokázala ztrátu pokrývat dalších cca 24 h. To 
znamená, že na jediné naložení dřeva při výše uvedených podmínkách lze pokrývat tepelnou ztrátu 
domu až 30 h.  
 
Proto je velmi důležité mít na paměti, že do kotle je třeba nakládat vždy pouze tolik dřeva, aby 
nahřál akumulační nádrž, ale zbytečně ji nepřehříval, protože může docházet k odstranění 
přebytečného tepla do odpadu, což je neekonomické a vyžaduje si aktivaci bezpečnostního prvku - 
ochlazovací smyčky. 
Čím větší bude objem akumulační nádrže, tím menší riziko přehřátí vzniká. Čím bude větší objem 
akumulační nádrže, tím méně často je nutné chodit přikládat do kotle.  
 
Poznámka:  
Je nutné uvést, že výše uvedené má význam pouze při provozu kotle na DŘEVO.  
Při provozu kotle na PELETY toto ztrácí význam, kotel nemusí být připojen na akumulační nádrž, 
avšak to by se kotel musel provozovat vždy pouze na PELETY.  
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Standardně dodávané akumulační nádrže ATTACK* 

 
AK AS HR HRS 
300 300 — — 
400 400 — — 
500 500 600 600 
800 800 800 800 

1 000 1 000 1 000 1 000 
1 500 1 500 1 250 1 250 
2 000 2 000 1 500 1 500 
2 500 2 500 2 000 2 000 
3 000 3 000 — — 
4 000 4 000 — — 
5 000 5 000 — — 

 
AK – standardní akumulační nádrž určená pro akumulaci energie topné vody 
AS – akumulační nádrž pro akumulaci energie topné vody vybavena topným hadem pro připojení 
solárních panelů 
HR – kombinovaná akumulační nádrž pro akumulaci energie topné vody a také TUV 
HRS – kombinovaná akumulační nádrž pro akumulaci energie topné vody a také TUV, vybavena 
topným hadem pro připojení solárních panelů.  
 
*Požadovaný objem potřebný pro akumulaci energie je možné pokrýt jednou, ale i vícero 
akumulačními nádržemi. Akumulační nádrže lze spolu spojovat, aby se vytvořil požadovaný 
akumulační objem vody. Proto, pokud se rozhodnete, že Váš akumulační objem bude 2000 l, je 
možné zakoupit jedinou akumulační nádrž o objemu 2 000 l anebo dvě akumulační nádrže 
s objemem 1000 l a spojit je dohromady. Doporučovaný způsob zapojení nejdete v části 
„Doporučovaná hydraulická schémata zapojení“.  
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2.4.10 DOPORUČOVANÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ KOTLE 

 
 
Obr. 7. Hydraulická připojení kotle k topnému systému 
1 – kotel, 2 – pojistný ventil, 3 – odvzdušňovací ventil, 4 – ATTACK-OVENTROP, 
5 – Akumulační nádrž ATTACK AK anebo HR, 6 – rozdělovač, 7 – nádrž na TUV, 8 – přímý 
topný okruh, 9 – směšovací topný okruh,  
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3. UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU 
 
Příprava kotle k provozu 
Složení, instalaci a uvedení kotle do provozu musí provést instalatér způsobilý na instalaci 
tepelných zařízení. Před uvedením kotle do provozu se přesvědčte, zda je hydraulický systém 
naplněn vodou a na správný tlak, je odvzdušněn a nedochází k poklesu tlaku topné vody. 
Zkontrolujte těsnost a pevnost sestavení kouřovodu, funkčnost ochlazovacího okruhu manuálním 
stisknutím ventilu. Kotel musí být obsluhován v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, aby 
byla dosažena kvalitní funkce.  
 

 UPOZORNĚNÍ  
 
Při prvním zatopení může dojít ke kondenzaci a vytékání kondenzátu. Po delším topení kondenzace 
zmizí. Jde o přirozený jev.  
 

 VAROVÁNÍ 
 
Pokud byl kotel delší dobu mimo provoz (v létě anebo v případě poruchy), je nutné při jeho 
opětovném spuštění do provozu dbát zvýšené opatrnosti. U odstaveného kotle může dojít k 
zablokování čerpadla (a tím k následnému přehřátí kotle a spuštění ochlazovacího okruhu), anebo 
úniku vody ze systému. Zkontrolujte správnou funkci čerpadla a tlak vody v topném systému! 
 
Samotné spuštění kotle do provozu (zatopení, přikládání, doplnění pelet do zásobníku a pod.) na 
dřevo anebo pelety si, prosíme, přečtěte v části OVLÁDÁNÍ KOTLE. 
 
 

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Záruku na kotel je možné uznat pouze v případě, že montáž kotle provedla osoba vyškolená 
výrobcem dle platných norem a návodu k obsluze. Podmínkou uznání jakékoliv záruky je čitelné 
a úplné vyplnění údajů o firmě, která provedla montáž. V případě poškození kotle vlivem 
neodborné montáže hradí náklady s tím spojené firma, která montáž provedla.  

Uživatel je povinen respektovat pokyny k obsluze a údržbě uvedeny v návodu. V případě 
nedodržení návodu k obsluze a údržbě, nedbalé anebo neodborné manipulaci anebo spalování 
nedovolených paliv záruka zaniká a opravu při poškození si hradí zákazník sám.  

Záruka je platná pouze v případě, že kotel byl nainstalován a je provozován: 
 spolu se zařízením na ochranu kotle proti kondenzaci ATTACK OVENTROP anebo obdobným 

zařízením zajišťujícím stejnou funkci 
 s předepsaným palivem uvedeným v části „PALIVO“ 
 s nainstalovaným zařízením proti přehřátí kotle 
 s komínem s vyhovujícími parametry (průměr, výška) popsanými v části „KOMÍN“ 
 kotel byl pravidelně a dostatečně čištěn tak, jak je uvedeno v části „ČIŠTĚNÍ“ 
 kotel byl provozován dle instrukcí uvedených v tomto manuálu a ne jinak.  

Záruka je platná na celý kotel ATTACK WOOD & PELLET kromě částí kotle, které podléhají 
běžnému opotřebení, a proto není možné je zahrnout do záruky: 

 Skleněné těsnící šňůry dvířek a zásobníku popela.  
 Žárolitinová tryska 
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5 . TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Parametr Jednotky AWP 25 
Jmenovitý výkon dřevo kW 25 
Jmenovitý výkon pelety kW 30 
Rozsah výkonu dřevo kW 12,5 ÷ 25 
Rozsah výkonu pelety kW 9 ÷ 30 
Teplovýměnná plocha m² 2,18 
Objem nakládací komory dm³ 160 
Rozměr přikládacích dvířek mm 230 x 445 
Předepsaný tah komínu Pa 23 
Max. pracovní přetlak vody kPa 250 
Tlaková ztráta na straně vody (ΔT 10K) kPa 2,1 
Tlaková ztráta na straně vody (ΔT 20K) kPa 0,6 
Hmotnost kotle kg 860 
Průměr výstupního hrdla spalin mm 150 
Výška kotle "A" mm 1620 
Šířka kotle "B" mm 940 
Hloubka kotle "C" mm 1220 
Délka nakládací komory "D" mm 580 
Průměr stupačky " G6/4" 
Průměr zpátečky " G6/4" 
Stupeň krytí IP 21 
Elektrický příkon při jmenovitém výkonu W 90 
Elektrický příkon při minimálním výkonu W 32 
Elektrický příkon v režimu stand-by W < 15 
Zapalovací příkon W 360 
Maximální příkon W 530 
Účinnost kotle dřevo % 90,2 
Účinnost kotle pelety % 90,8 
Třída kotle — 5 
Teplota spalin při jmenovitém výkonu dřevo °C 156 
Teplota spalin při minimálním výkonu dřevo °C 92 
Teplota spalin při jmenovitém výkonu pelety °C 130 
Teplota spalin při minimálním výkonu pelety °C 86 
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu kg/s 0,019 
Hmotnostní průtok spalin při minimálním výkonu kg/s 0,005 
Max. hladina hluku dB 65 
Spotřeba dřeva při jmenovitém výkonu kg/h 7,2 
Spotřeba pelet při jmenovitém výkonu kg/h 6,8 
Max. délka polen mm 560 
Doba provozu při max. výkonu dřevo h 6 
Objem vody v kotli l 126 
Minimální objem akumulační nádrže l 1250 
Napájecí napětí V/Hz/A 230/50/16 

Výrobce, ATTACK, s.r.o. si vyhrazuje právo technických změn výrobků bez předchozího 
upozornění! 
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ROZMĚRY KOTLE 
ATTACK WOOD & PELLET 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 8 Popis jednotlivých částí kotle 
1 – Těleso kotle, 2 – hlavní dveře, 3 – kryt přívodu vzduchů do zplyňovací části, 4 – chlazení 
displeje, 5 – dotykový displej, 6 – kryt elektroniky, 7 – stupačka, 8 – ochlazovací smyčka, 9 – kryt 
turbulátorů, 10 – lambda sonda, 11 – kouřovod, 12 – odtahový ventilátor, 13 – zpátečka 
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6. OVLÁDANÍ KOTLE A TOPNÉHO SYSTÉMU 
 

6.1 OBECNĚ 

 
 VÝSTRAHA 

e 
Pokud během provozu kotle vypnete hlavní vypínač, kotel není řízený. Jakékoliv tímto vzniklé 
nebezpečné stavy mohou mít za následek vážné poškození zdraví anebo majetku. Před vypnutím 
hlavního vypínače nechejte palivo v kotle vždy kompletně dohořet a kotel vychladnout! 
 

  VAROVÁNÍ 
 
Otevření horních a středních dvířek nakládací komory anebo dolních dvířek spalovací komory 
během provozu může vést k nahromadění hořlavých plynů a jejich výbuchu, což může mít za 
následek vážné poškození zdraví anebo majetku. Je zakázáno otevírat kterékoliv ze dveří za 
hlavními dveřmi během provozu! 
 

  UPOZORNĚNÍ  
 
 

6.2 NOUZOVÉ POSTUPY 

Přehřátí kotle 
Pokud bude kotel v režimu na DŘEVO a dojde k přehřátí kotle a z jakéhokoliv důvodu funkčnost 
ochlazovací smyčky selhala, postupujte následovně: 
 Neotvírejte jakákoliv dvířka na kotle! 
 Kotel vypněte nejprve tlačítkem STOP a červené výstražné hlášení potvrďte „opravdu chci 

vypnout kotel“ . 
 Zapněte všechna čerpadla, topné okruhy, otevřete všechny 3-cestné ventily (pozor při 

podlahovém vytápění je teplota max. 40 �C) tak, aby docházelo k co největšímu odběru tepelné 
energie z kotle. 

 Opusťte kotelnu a zavřete za sebou dveře. 
 Otevřete termostatické hlavice na všech radiátorech (bez rozdílu jaké je právě topné období) 

případně odpusťte TUV, pokud je kotel připojen na ohřev TUV. 
 Kontaktujte svého instalatéra. 
 
 

 VÝSTRAHA 
 
Za žádných okolností nevypínejte hlavní vypínač anebo neodpojujte kotel z elektrické sítě! 
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6.3 PŘEDPRÍPRAVA NA PROVOZ – NAPLNĚNÍ MEZIZÁSOBNÍKU 
PELETAMI 

 
 UPOZORNĚNÍ  

 
Před tím, než spustíte nasávání pelet do mezizásobníku, se ujistěte, zda jsou připojeny hadice 
vakuového nasávání, zda jsou připojeny správně a vzduchotěsně.  
 
Před tím, než prvně spustíme kotel ATTACK WOOD & PELLET do provozu na pelety, je nejprve 
nutné pelety manuálně nasát do mezizásobníku. Toto provedeme pomocí TEST módu, kliknutím na 
„vakuové nasávání“. Na bočním průzoru anebo v menu informací PELETKOVÝ SNÍMAČ 
sledujeme výšku nasátých pelet. Pokud se nám naplnil ukazovatel pelet anebo PELETKOVÝ 
SNÍMAČ se rozsvítil zeleně, peletky jsou nasány do mezizásobníku v dostatečném množství. Po 
tomto postupu si bude kotel nasávat peletky vždy už pouze sám, pokud nedojde k nějaké poruše, 
kde vždy můžete peletky stejným způsobem doplnit pomocí módu TEST.  
 
 

6.4 POPIS BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Popis: 
1. Havarijní termostat s resetem - ochrana kotle proti přehřátí (po dosažení teploty vyšší než 

110°C dojde k odpojení všech elektrických zařízení v kotle kromě cirkulačního čerpadla), po 
poklesu teploty vody v kotle pod 85°C je potřebné odšroubovat krytku a tlačítko termostatu 
manuálně stisknout. 

2. Hlavní pojistka - ochrana kotle proti elektrickému zkratu 
3. Hlavní vypínač – zapnutí/vypnutí kotle. Odpojí celý kotel od elektrické sítě. 
4. Sdružený termomanometr. Okamžitá informace o teplotě a tlaku v kotli nezávisle na 

elektrickém napájení.  
 
Obr. 9 Popis hlavního 
ovládání kotle 
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6.5 OVLÁDÁNÍ KOTLE, PROVOZ 

Řídící proces spalování v kolte ATTACK WOOD & PELLET zajišťuje moderní elektronika 
vybavena softwarem pracujícím na základě nejnovějších poznatků v oblasti spalování biomasy. 
Elektronika pracuje s pokročilým dotykovým displejem, který zobrazuje několik informací naráz, 
což umožňuje rychlou identifikaci stavu kotle a jeho parametrů. Základní zobrazení displeje můžete 
vidět na obr. 10. 
 

 
 
Obr. 10 Základní zobrazení displeje. 
1 – teplota kotle, 2 – teplota spalin, 3 – okamžitý výkon ventilátoru, 4 – provozní režim, 5 – stav 
kotle, 6 – stav regulace, 7 – záznam poruch, chybových hlášení, 8 – zbývající čas do začátku čištění 
(hořáku, výměníku), 9 – nastavení parametrů (základních, servisních), 10 – generální nastavení, 11 
– informace, 12 – ukazatel aktuální výšky pelet, 13 – jazyk, 14 – aktuální výkon kotle (platí pro 
dřevo i pelety) 
 
Řídící proces spalování DŘEVA zajišťuje Lambda sonda ve spolupráci s řízením otáček 
odtahového ventilátoru, řízeným přívodem primárního a sekundárního vzduchu, snímáním teploty 
kotle a spalin.  
 
Řídící proces spalování a dopravy PELET je zajištěn integrovaným vakuovým dopravníkem 
(nasávání pelet z hlavního zásobníku do mezizásobníku), snímačem přítomnosti pelet, turniketovým 
podávačem, zapalovací spirálou, fotobuňkou, ventilátorem s řízenými otáčkami a automatickým 
čištěním. 
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6.5.1 POPIS HLAVNÍCH ŘÍDÍCÍCH MÓDŮ 

 

 
Obr. 11 Hlavní provozní módy 
 
Způsob a provoz kotle je možné měnit v závislosti na provozním módu následovně: 
 

KOTEL VYP – je režim, který zvolíme tehdy, když se chystáme kotel delší dobu nepoužívat. Tato 
situace nastává zpravidla v létě, pokud se kotel nepoužívá na ohřev TUV. V tomto módu bude kotel 
uveden do STAND-BY módu.  
 

TEST – je mód, ve kterém je možné testovat funkčnost jednotlivých zařízení v kotle (Ventilátory, 
čištění roštu, spirálu, vakuové nasávání, čištění turbulátorů, čerpadlo atd.). 
 

AUTOMATIK – v tomto módu bude kotel pracovat automaticky, a bude řízen kotlovou teplotou. 
Vždy, když kotlová teplota poklesne pod nastavenou hodnotu sníženou o hysterezi, kotel bude 
spuštěn do provozu (pokud je kotel v režimu DŘEVO, nebude automaticky spuštěn do provozu, 
toto je možné pouze v režimu KOMBI).  
 

ČASOVÝ – jde o mód, který bude určovat, v jakých časových intervalech má kotel pracovat – (toto 
platí pouze v KOMBI režimu pro spalování PELET). Časový mód nijak neomezuje provoz kotle na 
DŘEVO, protože cílem provozu na DŘEVO je vždy fungovat na 100% výkon a vyrobit co nejvíce 
energie, která se uloží v akumulační nádobě.  
 

KOTEL/AKUMULAČKA – je mód pro řízené nabíjení akumulační nádoby a vyžaduje si externí 
propojovací modul 
 

EXTERNÍ SEPNUTÍ – je mód pracující na základě prostorového termostatu. Pokud do 
elektroniky zapojíte prostorový termostat a zvolíte si tento režim, kotel bude v režimu KOMBI 
v provozu na PELETY pracovat pouze dle požadavků na teplo od prostorového termostatu.  
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6.5.2 POPIS ŘÍDÍCÍCH REŽIMŮ, VZTAH MEZI REŽIMEM DŘEVO A KOMBI: 

Kotel ATTACK WOOD & PELLET patří mezi pravé kombinované kotle, kde po dohoření dřeva 
není nutné udělat zásah do kotle, aby bylo možné spustit proces spalování pelet. Kotel dohoření 
dřeva detekuje automaticky a v případě požadavku na další výrobu tepla, spustí spalování pelet 
v peletové části. 
Kotel může pracovat ve dvou řídících režimech, a to DŘEVO anebo KOMBI. Režim na DŘEVO je 
určen výlučně na spalování dřeva a v podstatě udělá z kombinovaného kotle běžný zplyňovací 
kotel. Po spuštění režimu na DŘEVO kotel řídí proces spalování dřeva a po jeho dohoření se 
odstaví. Takovým režimem je možné nabít akumulační nádrž vždy den předem a teplo z něj 
postupně v průběhu dalšího dne a noci spotřebovávat, přičemž nedochází ke spotřebovávání pelet. 
Takový režim je zpravidla výhodný v ročních obdobích jako jsou podzim a jaro, kdy z nabité 
akumulační nádrže lze pokrývat tepelnou ztrátu domu až několik hodin případně dní. Režim 
provozu na DŘEVO není možné přerušit kdykoliv, vždy je nutné počkat, až dřevo dohoří. Až 
potom je možné dostat se do režimu KOMBI.  
V režimu KOMBI je možné zvolit si palivo, kterým začnete provoz (DŘEVO anebo PELETY). 
V případě, že si zvolíte provoz na dřevo, kotel bude řídit zplyňovací proces spalování dřeva a po 
dohoření, když bude existovat požadavek na teplo, spustí proces spalování pelet. V druhém případě, 
když si v režimu KOMBI zvolíte provoz na pelety, kotel spustí proces spalování pelet a bude 
pracovat jako běžný kotel na pelety. Pokud je kotel právě v provozu na pelety, tento provoz je 
možné kdykoliv přerušit (počkat na dohoření pelet, cca 5 min), a spustit provoz na dřevo. Opačný 
postup není možný, jak je popsáno výše.  
 

 VÝSTRAHA 
 

V režimu KOMBI, když spouštíte provoz na pelety, se vždy přesvědčte, že v nakládací komoře 
zplyňovací části se nenachází dřevo ani žádné jiné palivo. V opačném případě můžete způsobit 
nekontrolovatelné hoření a hrozí riziko vážného poranění anebo poškození majetku.  
 
 

6.5.3 PROVOZ NA DŘEVO 

 
Tento režim použijete tehdy, když: 
 
Si přejete kotel provozovat jako výlučně zplyňovací kotel na DŘEVO. Po dohoření DŘEVA 
v nakládací komoře dojde k odstavení kotle (peletková část nebude automaticky spuštěna do 
provozu).  
 
Způsoby roztápění kotle: 
 
Manuální režim roztápění dřeva používáme tehdy, když se předcházející den v kotli topilo anebo 
jsou v něm z předcházejících dní v nakládací komoře uhlíky.  
 
Automatický režim roztápění dřeva lze používat po vyčištění kotle, když nemáme k dispozici 
uhlíky, které ulehčují roztápění. Automatický režim je náročnější na spotřebu elektrické energie 
a pelet (vyžaduje si zapálení pelet v peletové části pomocí elektrické spirály). K úspěšnému 
automatickému zapálení dřeva je nutné, aby byl mezizásobník částečně naplněn peletami.  
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6.5.3.1 MANUÁLNÍ ZAPÁLENÍ DŘEVA 

1. Zapněte hlavní vypínač, pokud už není zapnutý. 
 
2. Otevřete hlavní dveře a dveře nakládací komory. Zkontrolujte výšku popela v nakládací komoře. 
Pokud výška popela přesahuje 50 mm, nakládací komoru vyčistěte - nakládací komoru od popela 
není nutné čistit každý den, pokud popel stále obsahuje celistvé uhlíky. Uhlíky, které zůstávají 
v popelu, stále obsahují využitelnou energii a urychlují proces zapálení dřeva. Nakládací komoru od 
popela čistíme pomocí středních dvířek pohrabáčem (viz. část 14. čištění). 
 
3. Otevřete dvířka spalovací komory a vyčistěte ji. Ideálně je použít pohrabáč a popel vytáhnout 
směrem k sobě. Spalovací komoru čistěte před každým dalším roztápěním kotle! 
 

 UPOZORNĚNÍ  
 

Pokud bude spalovací komora nedostatečně vyčištěná, objem spalovací komory se rapidně sníží, 
čímž může docházet k nedokonalému spalování a nebezpečným stavům. V žádném případě kotel 
neprovozujte bez vyčištěné spalovací komory! 
 
4. Na dno vyčištěné nakládací komory vložíme papír anebo nejlépe karton, který bude zkroucen do 
válečků (obr. 12). Pokud máme vespod nakládací komory uhlíky, papír anebo karton položíme na ně. 
 

 
Obr. 12 Příprava na zapálení dřeva 
 
5. Na karton položíme dřevo s menším průřezem (třísky 20 x 20 mm), proces roztápění bude 
rychlejší a stabilnější. Na jemné dřevo položíme běžné dřevo tak, aby mohl mezi ním volně proudit 
vzduch. Nakládací komoru se snažíme využít co nejlépe, abychom do ní napěchovali co největší 
objem dřeva. Komoru naplníme až po vrch. 
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Obr. 13 Způsob přípravy dřeva k zapálení 
 

 
Obr. 14 Naložení komory do plna 
 
6. Zavřeme horní i spodní dvířka, manuálně roztápění uskutečníme pouze pomocí středních dvířek.  
 
7. Na displeji přejdeme do režimu DŘEVO, a potvrdíme ho kliknutím – obr. 15. 
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Obr. 15 Spuštění režimu na dřevo. 
 
Klikneme na volbu režimů (VYP), následně dvouklikem vybereme režim DŘEVO. 
 
8. Po zvolení režimu na dřevo se zapalovací proces spustí tlačítkem START, obr. 16 
 

 
Obr. 16 Spuštění režimu na dřevo 
 
9. V režimu na DŘEVO je možné zvolit si mezi dvěma způsoby roztápění, a to manuálním anebo 
automatickým. Zde zvolíme manuální zapálení. Rozběhne se odtahový ventilátor a kotel je 
připraven na zapálení. 
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Obr. 17 Způsoby zapálení dřeva v dřevozplyňující části:  
1 – manuální zapálení (pomocí třísek, novin, kartonu anebo tekutého podpalovače), 2 – automatické 
zapálení, 3 – doba, během které bude peletková část plamenem zapalovat dřevo, 4 – zpožděný start, 
5 – výkon peletového hořáku, kterým bude dřevo zapalované 
 
10. Přes střední dvířka zapalovačem zapálíme na dně komory uložený papír anebo karton. Střední 
dvířka držíme pootevřené do té doby, dokud se karton a následně dřevěné třísky nerozhoří (cca 
5 min) a kotel chytí tah. Následně střední dvířka zavřeme. Takový způsob roztápění je velmi rychlý 
a umožňuje roztopení kotle bez kouře. Na spodních dvířkách přes otočný průzor je možné sledovat 
plamen vytvořený zplyňovacím procesem. Po ověření, že se vytvořil plamen a kotel správně 
zplyňuje, zavřeme hlavní dveře. 
 

 
Obr. 18 Manuální zapálení dřeva 
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6.5.3.2 AUTOMATICKÉ ZAPÁLENÍ DŘEVA 

Automatické zapálení dřeva pomocí peletek si nevyžaduje přípravu zapálení s papírem anebo 
kartonem. Je tu však stále nutné používat dřevo s menším průřezem (třísky 20 x 20 mm). 
 

 UPOZORNĚNÍ  
 

Automatické zapálení dřeva je složitý proces a poprvé si vyžaduje pozornost zákazníka. Parametry 
automatického zapálení musí být zvoleny rozumně, aby nedošlo k nekontrolovanému hoření dřeva 
v nakládací komoře kotle. Automatické zapálení dřeva nepoužívejte nikdy, pokud vaše 
parametry komína nedosahují parametry uvedené v tomto manuálu. Automatické zapálení 
dřeva může být problematické v létě, kdy se přirozeně snižuje tah komínu anebo tehdy, když je 
komín studený. Proto automatické zapálení dřeva v létě anebo když je kotel studený, dobře zvažte.  
 
Postup spuštění automatického zapálení dřeva: 
1. Zopakujeme postup dle 6.5.2.1, body 1 až 3.  

2. Na dno komory položíme dřevo s menším průřezem (třísky 20 x 20 mm), proces roztápění bude 
rychlejší a stabilnější. Na jemné dřevo položíme běžné dřevo tak, aby mohl mezi ním volně proudit 
vzduch. V ¼ výšky komory položíme jedno dřevo příčně, abychom vytvořili tunel pro zapálení 
dřeva z peletkové části. 
 

 
Obr. 19. Nakládací komoru se snažíme využít co nejlépe, abychom do ní napěchovali co největší 
objem dřeva. Komoru naplníme do plna. 
 
3. Zavřeme všechna dvířka (horní, střední, spodní, hlavní). 
 
7. Na displeji vstoupíme do režimu dřevo dle částí 6.5.2.1, bod 7 a 8. 
 
8. Po zobrazení displeje „možnosti startu“, si zvolíme parametry pro spuštění automatického 
zapálení DŘEVA (obr. 20). Spouštěcí čas charakterizuje, jak dlouho bude plamen z peletové části 
zapalovat dřevo. Začni za znamená časové odložení startu. Zde si je možné určit, že kotel nemusí 
začít automatické zapálení okamžitě, ale s časovým posunem, navoleným právě „Začni za“. Výkon, 
kterým bude peletová část zapalovat dřevo, je možné zvolit pomocí parametru „výkon“. Hodnotu 
výkonu, kterým bude dřevo zapalováno pomocí peletové části, je nutné dobře zvážit. Při příliš 
vysokém výkonu může dojít k nepřiměřenému uvolňování plynných látek z dřeva a k protlačení 
kouře z nakládací komory do primárního vzduchu kotle. Proto doporučujeme si automatické 
zapálení dřeva nejprve vyzkoušet s nastavením na nižší výkon (přibližně 30 %).  
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Obr. 20 Parametry automatického zapálení dřeva. 
2 - spuštění automatického zapálení dřeva, 3 - spouštěcí čas, 4 - začni za, 5 - Výkon 
 

6.5.4 KOMBINOVANÝ PROVOZNÍ REŽIM 

Kombinovaný provozní režim je plně automatický režim schopen provozovat spalování DŘEVA 
anebo PELET, nikdy však ne najednou. 
 

 VÝSTRAHA 
 
Kombinovaný režim slouží vždy na provoz pouze jednoho z druhů paliv, a to buď provozu na 
DŘEVO, anebo PELETY. Nikdy nezkoušejte spalovat DŘEVO a PELETY v kotli zároveň, 
může to vést k nekontrolovatelnému hoření, ohrožení zdraví anebo poškození majetku.  
 
Tento režim použijete tehdy, když: 
1. Chcete naložit plnou nakládací komoru dřeva a přejete si, aby po dohoření dřeva, požadavek na 
teplo, pokud vznikne, pokryla část spalující pelety (zkrátka, po dohoření dřeva dojde k zapálení 
a provozu peletové části).  
2. Když chcete provozovat kotel výlučně na PELETY. 
 
Spuštění režimu KOMBI provedeme kliknutím na výběr režimů, a dvouklikem zvolíme režim 
KOMBI.  
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Obr. 21 Spuštění režimu KOMBI 
 
Kombinovaný režim je možné začít provozem na dřevo anebo pelety. Provoz spalování obou paliv 
zároveň (dřevo i pelety) není možný.  
Po zvolení režimu KOMBI je nutné vybrat si palivo, kterým kotel začne provoz. 
 

 
Obr. 22 Volba paliva, kterým bude zahájen KOMBI režim. 
Nesmí se začít režimem na PELETKY, pokud je v nakládací komoře naloženo dřevo. 
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V případě, že byl kotel spuštěný v provozu na dřevo, po spotřebování dřeva dojde k spuštění 
peletové části. Provoz na dřevo není možné přerušit provozem na pelety. Kotel dbá na to, aby 
nejprve spálil všechno dřevo, a až následně je možné kotel spustit v provozu na pelety.  
Provoz na pelety je možné kdykoliv přerušit (čeká se na automatické dohoření peletek v hořáku), 
kotel naložit dřevem a spustit provoz na dřevo. 
 

 VÝSTRAHA 
 
Naložení nakládací komory DŘEVEM a následné spuštění provozního režimu na PELETY je 
vysoce nebezpečné. Může tu dojít k nekontrovanému hoření, ohrožení anebo poškození zdraví 
a majetku. 
 

 UPOZORNĚNÍ  
 
POZOR! Není dovoleno vhazovat jakékoliv hořlavé materiály či předměty do nakládací 
komory kotle za provozu peletového režimu. Peletový režim bude v průběhu 15 sekund 
odstaven, pokud došlo k otevření nakládacích dvířek na nakládací komoře kotle. 
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7. ZOBRAZOVANÍ INFORMACÍ: 
Během provozu a také mimo něj je možné pomocí dotykového displeje číst různé informace o stavu 
kotle a také o stavu jednotlivých zařízení (ventilátorů, topných spirál, klapek, a pod.). Do menu 
informací vstoupíme stisknutím tlačítka i na obr. 23. V menu informací můžete listovat mezi třemi 
stranami zobrazujícími různé informace. 
 
Strana 1, přesněji „Informace 1“ zobrazuje nejzákladnější informace o stavu kotle, jako jsou kotlová 
teplota, teplota spalin, aktuální hodnotu obsahu kyslíku ve spalinách, přítomnost plamenu 
ve spalovací komoře na pelety (Fotobuňka), cyklus podávání pelet a délku podávání v jednom 
cyklu. 
 

 
Obr. 23 Zobrazení základních informací, strana 1. 
 
Strana 2, přesněji „Informace 2“ zobrazuje aktuální výkon odtahového a hořákového ventilátoru, 
aktuální otáčky ventilátoru hořáku, polohu primární a sekundární klapky, které slouží na ovládání 
procesu zplyňování dřeva.  
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Obr. 24 Zobrazení základních informací, strana 2. 
 
Strana 3, přesněji „Informace 3“ zobrazuje stav spuštění anebo odstavení jednotlivých výstupů (zda 
jsou v provozu anebo mimo provoz) a jednotlivých vstupů (zda jsou sepnuté anebo rozepnuté). 
Takto je možné lehce přečíst, zda máte dobře uzavřená dvířka nakládací komory, zda je 
mezizásobník pelet naplněn do plna, zda není rozepnutý havarijní termostat a pod.  

 

 
Obr. 25 Zobrazení základních informací, strana 3. 
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8. NASTAVENÍ PARAMETRŮ 
Kotel ATTACK WOOD & PELLET umožňuje nastavení parametrů ve dvou úrovních. První 
úroveň je základní úroveň určená pro koncového zákazníka a umožňuje nastavovat nejzákladnější 
parametry kotle, jako je kotlová a spalinová teplota, teplota spuštění čerpadla a pod.  

Pro nastavení složitějších parametrů, které ovládají provoz kotle, je nutné vstoupit do úrovně 
nastavení pokročilých parametrů, která je opatřena vstupním kódem. Tímto se zajistí, aby 
nepovolané osoby neměli přístup k pokročilým nastavením a aby negativně neovlivnily provoz kotle.  

 
 UPOZORNĚNÍ  

 

Změna parametrů v pokročilé úrovni může být provedena pouze vyškoleným technikem. 
Špatně zadané anebo zvolené parametry můžou vést k nesprávné funkci kotle anebo jeho 
poškození. Jakékoliv změny parametrů konzultujte se svým instalatérem anebo výrobcem.  
 
 
 8.1 ÚROVEŇ NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ 

Úroveň nastavení základních parametrů je přístupná vždy. Není nutné zadávat kód. Přístup 
k základním parametrům najdete pod tlačítkem 9 (Obr. 26). Základní parametry tvoří stránky 1 až 2.  

 

 
Obr. 26 Nastavení základních parametrů pro koncového uživatele 

 
Popis základních parametrů: 
Kotlová teplota - Umožňuje nastavení teploty, kterou má kotel dosahovat. Tato teplota platí pro 
oba režimy, DŘEVO i KOMBI.  
Hystereze kotlové teploty (Pellet) – je teplota, o kterou musí po překročení nastavené hodnoty 
a přerušení provozu kotlová teplota poklesnout, aby došlo k opětovnému spuštění kotle do provozu. 
Platí pro peletový režim. 
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Teplota překročení kotlové teploty (Pellet) – je teplota, při které dojde k vypnutí peletového 
režimu. Hořák začne po dosažení kotlové teploty snižovat výkon, jakmile dosáhne tuto teplotu, 
dojde k jeho odstavení.  
Spalinová teplota nedostatku paliva (Dřevo) – pokud teplota spalin v režimu DŘEVO poklesne 
pod tuto hodnotu po dobu 15 min anebo obsah kyslíku ve spalinách bude vyšší než 14 % po dobu 
15 min, kotel odstaví dřevozplyňující část a vyhodnotí, že v kotle je nedostatek paliva. Nastavením 
této hodnoty na vyšší hodnotu můžete ovlivnit stávající množství uhlíků v nakládací komoře kotle 
pro jednodušší následné roztápění. Čím vyšší je hodnota, tím větší je množství popela, který zůstane 
zachován.  
Spuštění čerpadla při – teplota spuštění čerpadla do akumulační nádrže.  
Hystereze kotlové teploty (Dřevo) – je teplota, o kterou musí po překročení nastavené hodnoty 
a přerušení provozu kotlová teplota poklesnout, aby došlo k opětovnému spuštění kotle do provozu. 
Platí pro režim na DŘEVO. 

 

 
Obr. 27. Nastavení základních parametrů pro koncového uživatele 

 
Diferenční teplota max. překročení kotlové teploty – je teplota, při které dojde k vypnutí 
zplyňovací části, tedy odstavení ventilátoru. Mezi nastavenou teplotou a teplotou zvýšenou o tuto 
hodnotu, bude kotel modulovat svůj výkon.  

Interval čištění výměníku – Je časový interval, který definuje frekvenci automatického čištění 
výměníku kotle turbulátory. Čas se počítá pouze v provozním režimu kotle.  

Max. čas provozu hořáku – je čas maximálního provozu hořáku. Po uplynutí této doby se hořák 
automaticky vyčistí. Tento čas slouží na zkrácení provozní doby hořáku při méně kvalitních druzích 
pelet. 
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8.2 ÚROVEŇ NASTAVENÍ POKROČILÝCH PARAMETRŮ 

Úroveň nastavení pokročilých parametrů je přístupná pouze po zadání přístupového kódu. 
Klávesnici pro zadání přístupového kódu vyvoláme kliknutím na horní modrou lištu, kde je popis 
HLAVNÍ STRÁNKA Obr. 28. Po zadání kódu se zpřístupní neviditelné parametry. Pokud 
potřebujete měnit pokročilé parametry, kontaktujte svého instalatéra anebo výrobce, který Vám 
poskytne přístupový kód.  

 

 
Obr. 28 Přístup k pokročilým parametrům 

 
 Po zadání přístupového kódu servisního technika dojde k zpřístupnění pokročilých parametrů kotle.  
  



 

39 

 

Popis pokročilých parametrů: 

 

 
Obr. 29 Pokročilé parametry, stránka 2 

 

Ohřev spirály během podávání pelet – zapne ohřev spirály při zapálení už během doby sypání 
pelet do hořáku. Zkracuje čas zapálení pelet.  

Maximální čas zapálení – udává maximální akceptovatelný čas, během kterého bude zapnuta 
topná spirála a ventilátor pro zapálení pelet. Pokud k zapálení pelet nedojde během této doby, dojde 
k opakovanému zapalovacímu procesu anebo k vyhlášení poruchy.  

Startovací dávka 1 – je množství pelet, které nasype do hořáku poprvé. 

Startovací dávka 2 – je množství pelet, které doplní do hořáku, pokud nedošlo k zapálení pelet 
během doby maximální čas zapálení.  
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Obr. 30 Pokročilé parametry, stránka 3 

 

Fotobuňka zaznamenaný plamen nad – je hodnota, po které překročení kotel vyhodnotí, že už 
došlo k zapálení pelet v hořáku. 

Fotobuňka ztráta plamenu pod – pokud klesne hodnota intenzity plamenu v hořáku pod tuto 
hodnotu, kotel vyhodnotí, že v hořáku došlo k ztrátě plamenu, tedy k zastavení hoření. Kotel toto 
vyhodnotí jako chybu.  

Čas ustálení hoření po zapálení – je čas, za který se v hořáku vytvoří stabilní vrstva ,a po které 
může následovat zvýšení výkonu. 

Čas dohoření – je maximální čas, po uplynutí kterého přesto, že nedošlo k dohoření peletek 
v hořáku, bude hořák vyčištěn. 

Výkon odtahového ventilátoru při max. výkonu hořáku – je výkon odtahového ventilátoru při 
maximálním výkonu hořáku.  

Výkon odtahového ventilátoru při minimálním výkonu hořáku - je výkon odtahového 
ventilátoru při minimálním výkonu hořáku. 
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Obr. 31 Pokročilé parametry, stránka 4 

 

Maximální výkon ventilátoru – je maximální výkon odtahového ventilátoru. 

Minimální výkon ventilátoru – je minimální výkon odtahového ventilátoru.  

Výkon ventilátoru hořáku při zapálení – je výkon ventilátoru při zapalování pelet. 

Výkon ventilátoru hořáku během zapalování – je výkon ventilátoru, který bude během doby 
ustálení hoření po zapálení. 

Maximální výkon ventilátoru hořáku – je maximální výkon ventilátoru hořáku 

Minimální výkon ventilátoru hořáku – je minimální výkon ventilátoru hořáku 

Délka doby čištění výměníku – je doba, během které bude zapnuté čištění rour výměníku pomocí 
turbulátorů.  
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Obr. 32 Pokročilé parametry, stránka 5 

 

Čas čištění hořáku – je doba, jak dlouho bude vysouvat a zasouvat rošt čištění hořáku. 

Čas restartu kotle – po dohoření dřeva anebo pelet lze nastavit čas, po kterém uplynutí bude kotel 
opětovně spuštěn do provozu.  

Teplota spalin při maximálním výkonu (Dřevo) – je maximální teplota spalin, kterou má kotel 
dosahovat při maximálním výkonu na dřevo. 

Teplota spalin při maximálním výkonu (Dřevo) – je minimální teplota spalin, kterou bude kotel 
dosahovat při minimálním výkonu. 

Teplota spalin zapálení dřeva – je teplota spalin, dle které kotel vyhodnotí, že došlo k úspěšnému 
zapálení dřeva. 

Kyslík při maximálním výkonu (Dřevo) – je hodnota kyslíku, dle které bude kotel řídit spalovací 
proces při maximálním výkonu. 

Kyslík při minimálním výkonu (Dřevo) – je hodnota kyslíku, dle které bude kotel řídit spalovací 
proces při minimálním výkonu. 
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Obr. 33 Pokročilé parametry, stránka 6 

 

Pracovní cyklus podávání při 100% výkonu – je cyklus podávání pelet do hořáku. 

Cyklus plnění při 100% výkonu – je část pracovního cyklu podávání, během kterého budou do 
hořáku dopravované pelety. 

Hystereze řízení kotlové teploty (Dřevo) – je teplota kotle, o kterou musí aktuální teplota kotle 
klesnout oproti nastavené, aby se kotel spustil zpět do provozu.  

Teplota spalin při maximálním výkonu – je teplota spalin, kdy bude spuštěn řídící proces 
spalování dřeva na základě Lambda sondy 

Maximální výkon hořáku – udává, s jakým maximálním výkonem má hořák pracovat.  
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Obr. 34 Pokročilé parametry, stránka 7 

 

Maximální hodnota otevření primární klapky – je maximální otevření klapky. 

Maximální hodnota otevření sekundární klapky – je maximální otevření sekundární klapky. 

Sekundární klapka zapálení dřeva – je poloha klapky, která bude nastavena při zapálení dřeva. 

Sekundární klapka předhoření dřeva – je poloha sekundární klapky, která bude nastavena, když 
kotel bude ve fázi předhoření dřeva. 

Maximální čas roztápění dřeva – je čas, během kterého teplota spalin musí dosáhnout hodnotu 
teploty spalin zapálení dřeva. Pokud se během této doby nedosáhne tato teplota, kotel bude 
odstaven a vyhodnotí nedostatek paliva 
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Obr. 35 Pokročilé parametry, stránka 8 

 

Odtahový ventilátor při automatickém zapálení dřeva – je výkon ventilátoru během 
automatického zapalování dřeva pomocí pelet 

Primární klapka při automatickém zapálení dřeva – je poloha primární klapky, která bude 
nastavena během automatického zapalování dřeva pomocí pelet. 

Sekundární klapka auto zapálení (Dřevo) – je poloha sekundární klapky při automatickém 
zapálení dřeva.  

Cyklický čas regulace – čas přepočtu PID modelu řízení. 

Regulace P – část – proporcionální část PID modelu řízení 

Regulace D – část diferenční část PID modelu řízení 

Regulace I – část – integrální část PID modelu řízení 
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Obr. 36 Pokročilé parametry, stránka 9 

 

Doběh čerpadla – je čas doběhu čerpadla, když se teplota vrátí pod bezpečnostní teplotu zapnutí 
čerpadla.  

Bezpečnostní teplota zapnutí čerpadla – je teplota, po které překročení bude vždy pracovat 
čerpadlo. 

Maximální čas provozu vakuového motoru – je časové omezení maximální doby provozu 
vakuového motoru. 

Délka přestávky vakuového motoru – je čas určený na ochlazení vakuového motoru. 

Počet opakování nasávání – je počet opakování nasávání, které kotel udělá po neúspěšném nasátí 
během maximálního času provozu vakuového motoru.  

Automatické nasávání pelet – možnost vyřadit automatické nasávání pelet z provozu. 

Velikost zásobníku – udává velikost zásobníku v sekundách (za tuto dobu turniketový podávač 
vyprázdní objem mezizásobníku pelet). 
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Obr. 37 Pokročilé parametry, stránka 10 

 
Počet opakování zapálení – pokud dojde k neúspěšnému zapálení pelet v hořáku, je možné toto 
zapálení opakovat. Počet opakování je možné nastavit.  
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9. OSOBITÉ NASTAVENÍ A INFORMACE 
V kotli ATTACK WOOD & PELLET je možné nastavit některé osobité nastavení - obr. 38. 

 

 
Obr. 38 Po stisknutí symbolu klíče se zobrazí osobité nastavení.  

 

Čas, datum - Je možné zadat přesný čas a datum. Pokud se kotel odpojí ze zdroje elektrického 
napájení anebo elektrické napájení kotle z nějakého důvodu vypadne, dokáže si čas a datum 
uchovat cca 3 dny.  

Spořič obrazovky – určuje, po jaké době bude aktivovaný spořič obrazovky. 

Verze programu – zobrazuje informaci o aktuální verzi programu kotle. 

PLC sériové číslo – je výrobní číslo elektroniky. 

Zvukové upozornění (poruchy a upozornění) – umožňuje aktivovat zvukovou signalizaci při 
poruchách a upozorněních kotle.  

Automaticky zrušit poruchy – pokud v kotle dojde k poruchám jako neúspěšné zapálení, 
vyhasnutí plamenu či neúspěšné nasávání pelet, je možné tyto poruchy automaticky vymazat 
a spustit kotel nazpět do provozu. Toto je ale možné pouze při malých poruchách, při poruchách 
jako poškozený snímač kotlové anebo spalinové teploty není možné automaticky odstranit. Čas, za 
který bude porucha vymazaná, se dá určit parametrem automaticky zrušit poruchy po. 
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10. PŘIPOJENÍ NA INTERNET 
Kotel je možné pomocí LAN připojení připojit na internet a ovládat ho ze vzdáleného zařízení. 
Přístup na internet je možný v lokální síti, ale také zvenku. Pro přístup zvenku třeba mít od 
internetového poskytovatele světovou IP adresu.  

 

Připojení LAN kabelu provádíme následovně: 
1. Připravíme si LAN kabel s dostatečnou délkou. Kabel v samotném kotli má délku cca 2,6 m. 
2. Kotel odpojíme od elektrického zdroje. 
3. Demontujeme zadní díl opláštění.  
4. Demontujeme kryt elektroniky 
5. Demontujeme vnitřní zinkový plech na hlavních dveřích pro přístup k dotykovému displeji. 
6. Kabel postupně provlečeme zezadu pravé bočnice okolo elektroniky přes otvor v hlavních 

dveřích až do konektoru umístěném na spodní hraně dotykového displeje označeného 
ETHERNET.  

7. Díly odňaté z kotle namontujeme zpět.  
8. Nastavíme správné parametry připojení k síti – obr. 39 

 

 
Obr. 39 Nastavení IP adresy pro komunikaci přes LAN anebo internet  

 
Kotel je možné ovládat a zpřístupnit také pomocí smartphonu, a to aplikací: 
Android:   Mocha VNC Lite 

iOS:   Mocha VNC Lite 

Destination port:  1954 

Password:  sigmatek 
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Obr. 40 Nastavení časových programů provozu peletového režimu. 

 
 

11. AKTUALIZACE SOFTWARU 
Software aplikovaný v elektronice je možné kdykoliv aktualizovat. Aktualizace softwaru je 
jednoduchá a provádí se pomocí USB klíče, na kterém je nahraný pouze software ke kotli (na klíči 
nesmí být uloženo nic jiné). 
 

Postup aktualizace je následující: 
1. Kotel nesmí být v provozu na dřevo anebo pelety, musí být ve stavu VYP.  
2. Otevřete hlavní dveře kotle a vypněte hlavní vypínač. 
3. Odklopte gumové víčko na konektoru USB klíče na dotykovém displeji a USB klíč zasuňte do 

elektroniky.  
4. Zapněte hlavní vypínač. 
5. Počkejte, dokud se nový software nestáhne do elektroniky a na displeji se nezobrazí „Please 

remove USB stick“. 
6. USB klíč vytáhněte z elektroniky a dobře si ho uchovejte pro možné další použití. Na USB klíč 

nenahrávejte žádné jiné soubory. 
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12. FAKTORICKÉ NASTAVENÍ A RESET 
Pokud došlo k poruše kotle a kotel je uveden do stavu, kdy není možné poruchu odstranit anebo 
navolit požadovaný režim kotle, kotel je nutné restartovat. Nabídka resetu se nám zobrazí po vstupu 
do osobitých nastavení a kliknutí na ikonu diskety – obr. 41. Po kliknutí na ikonu diskety se Vám 
zobrazí vícero oken. Pokud chcete kotel zresetovat a uvést do původních nastavení, stiskněte 
„obnov výrobní nastavení“. 

 

 
Obr. 41 Obnovení výrobních nastavení 
 

Systém umožňuje také ukládání nastavení, které Vám vyhovují, na USB klíč, které je možné 
později nahrát nazpět do systému. Toto slouží zejména tehdy, když je nutné vyzkoušet nějaké jiné 
nastavení, a abyste si byli jistý, že po zkoušce parametrů nastavíte do původních nastavení, 
jednoduše je zpětně načtete z předem uložených nastavení na USB klíči. 
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13. ÚDRŽBA KOTLE 
Na kotle je v průběhu životnosti, aby kotel pracoval správně, nutné provádět údržbu, které 
frekvence závisí na frekvenci a vytíženosti kotle v provozu. 
 
Údržba topného systému spolu s kotlem 
Nejméně 1x za 14 dní zkontrolujte, případně doplňte vodu v topném systému. Pokud je kotel v 
zimním období mimo provoz, hrozí nebezpečí zamrznutí vody v systému, a proto vodu raději ze 
systému vypusťte anebo napusťte nemrznoucí směs. Jinak vodu vypouštějte pouze v nezbytném 
případě a pokud možno na co nejkratší dobu. Po skončení topného období kotel řádně vyčistěte, 
poškozené díly vyměňte. Dvakrát ročně demontujte ventilátor a vyčistěte oběžné kolo od sazí a 
vzduchovou komoru ventilátoru. 
 
Dotažení pantů a výměna těsnící šňůry dvířek 
Při běžném provozu šňůry dvířek ztrácejí svou elasticitu a tím snižují těsnost dvířek. V rámci 
údržby a zvýšení těsnosti můžeme pantům dvířek několikrát změnit polohu (ve směru dovnitř do 
kotle) tak, aby se šňůra v dvířkách více stiskla. Když šňůra úplně ztratí svou elasticitu, případně 
když už panty není možné dále posunout směrem do kotle, je nutná její výměna. Výměnu šňůry 
začneme demontováním staré těsnící šňůry pomocí šroubováku a drážku, v které šňůra seděla, 
vyčistěte. Vezměte novou těsnící šňůru a její začátek umístěte na vodorovné části drážky. Rukou, 
popřípadě poklepem kladiva, ji vtlačte do drážky po obvodu dvířek. Povolte panty a najděte 
správnou polohu pantu dvířek ke dveřím.  
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14. ČIŠTĚNÍ KOTLE 
Aby kotel pracoval správně a dosahoval požadovaný komfort a životnost, je nutné ho pravidelně 
čistit. 
 

 UPOZORNĚNÍ  
 
Vždy pravidelně a důsledně provádějte čištění kotle, jinak to může vést ke snížené životnosti 
kotle či nesprávnému spalování. Na kotel, který není pravidelně a dostatečně čištěn, zaniká 
záruka.  
 
Čištění kotle je nutné provádět pravidelně a důkladně každých 3 - 5 dní, protože popílek usazen 
v nakládací či spalovací komoře spolu s kondenzáty a dehtem podstatně snižují životnost, výkon a 
účinnost kotle. Při větším množství popela není dostatečný prostor pro dohoření paliva a může dojít 
k poškození držáku keramické trysky, a tím také celého kotle. Popílek a saze vyhrabte po otevření 
spodního čistícího otvoru. Po otevření spodních dvířek vyčistěte spodní prostor od nečistot. Interval 
čištění závisí na kvalitě dřeva (vlhkosti) a intenzitě topení, tahu komínu a dalších okolností. 
Doporučujeme kotel vyčistit 1x za týden. Šamotovou tvarovku při čištění nevytahujte. Minimálně 
jednou za rok vyčistěte oběžné kolo ventilátoru.  
 
Při čištění čistíme následovně a v těchto doporučovaných intervalech: 
 Nakládací komoru zplyňovací části (každý 3. den) 
 Spalovací komoru zplyňovací části (před každým naložením) 
 Prostor pod spalovací komorou zplyňovací části a turbulátory (před každým naložením) 
 Odnímatelný zásobník na popel peletové části (v závislosti na vytíženosti kotle, minimálně však 

každé 2 týdny).  
 Rošt hořáku (2 krát ročně) 
 Peletovou komoru (jednou ročně) 
 Oběžné kolo ventilátoru (2krát ročně) 
 Vzduchovou komoru ventilátoru (2krát ročně) 
 Roury výměníku (1x ročně, vyžaduje si demontáž turbulátorů) 
 Mezizásobník pelet od zůstatkového prachu z pelet (v závislosti na provozu, minimálně jednou 

za měsíc) 
 Filtr mezizásobníku (jednou měsíčně) 

 

   
Obr. 42 Čištění nakládací a spalovací komory 
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15. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ŽÁROBETONŮ 
Předpokládaná životnost žárobetonů je stejná jako životnost kotle. Proto není nutné je demontovat 
ani měnit. Výměna je nutná pouze v případě, pokud došlo k jejich poškození. 
 

 
Obr. 43 Instalace a demontáž žárobetonů 
 
Postup instalace žárobetonů můžeme vidět na obr. 43. 
 
Montáž žárobetonů: 
Montáž provádíme postupně dle jednotlivých tvarovek. Jako první vkládáme tvarovku označenou 
číslem 1, kterou přes spodní dvířka položíme na vodní žebro a zasuneme směrem vzad na doraz. 
Jako druhou vkládáme tvarovku číslo 2 (též přes spodní dvířka), a stejně ji položíme na vodní žebro 
a zasuneme na doraz na tvarovku číslo 1.  
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16. TABULKA ZÁVISLOSTI ODPORU NA TEPLOTĚ SNÍMAČE 
Pt 1000 
 
Charakteristika platí pro snímač kotlové teploty a také snímač teploty spalin: 
 

Teplota [�C] Odpor [Ω] 
-20 921 
-10 960 
0 1000 

10 1039 
20 1077 
30 1116 
40 1155 
50 1193 
60 1232 
70 1270 
80 1308 
90 1347 

100 1385 
110 1422 
120 1460 
130 1498 
140 1535 
150 1573 
160 1610 
170 1647 
180 1684 
190 1721 
200 1758 
210 1795 
220 1831 
230 1868 
240 1904 
250 1940 

 
Dle odporu snímače a teploty je možné lehce pomocí elektroměru odměřit, zda snímač není 
poškozen a má správnou charakteristiku. Pokud snímač ukazuje hodnoty výrazně odlišné od výše 
uvedené charakteristiky, anebo pokud neukazuje vůbec nic, bude pravděpodobně poškozen. 
V takovém případě je nutné snímač vyměnit. 
 

 UPOZORNĚNÍ  
 
Snímače teploty kotle a spalin mají stejnou charakteristiku, ale různou teplotní odolnost. Proto 
kotlový snímač a snímač teploty spalin nikdy navzájem nezaměňujte! 
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17. ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 
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Popis elektrického schématu: 
CL – motor čištění hořáku 
FL – klapka přívodu vzduchu do hořáku 
HS – zapalovací spirála 
F – samice 
M – samec 
FAN – ventilátor hořáku 
HALL – snímač otáček ventilátoru hořáku 
PH – fotobuňka 
GND – uzemnění 
P – servomotor primárního vzduchu zplyňovací části 
S – servomotor sekundárního vzduchu zplyňovací části 
M1 – motor vakuového podávání pelet 
M2 – motor pohonu čištění turbulátorů 
M3 – odtahový ventilátor 
EL – elektrický zámek  
MD – koncový spínač hlavních dveří 
FD – koncový spínač dvířek nakládací komory 
CARD – místo pro umístění paměťové karty se softwarem 
LAN – místo internetového připojení 
STB – havarijní termostat 
Tex – snímač teploty spalin 
Tb – snímač kotlové teploty 
LS – lambda sonda 
PS – snímač přítomnosti pelet 
BR – hořák 
EMC – filtr 
L - fáze 
N – neutrál 
PE – uzemnění 
S – signál 
 
 
Barvy vodičů: 
A – černý 
B – modrý 
C – zelenožlutý 
D – červený 
E – bílý 
F – hnědý 
G – žlutý 
H – zelený 
J – šedý 
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18. MĚŘENÍ EMISÍ 
Pokud je na kotle nutné provést měření emisí, doporučujeme měření provést při následujících 
podmínkách: 
 
REŽIM DŘEVO  
Pro správné měření emisí musí mít kotel ustálené podmínky, což zajistíte provozem kotle na plný 
výkon alespoň po dobu 60 min. 
Při měření je nutné dbát na to, aby: 
 Byly otevřené všechny ventily a radiátory, aby se mělo teplo vytvořené kotlem kam odvést. 
 Byla kotlová teplota alespoň 80 °C. 
 Byla teplota spalin alespoň 160 °C. 
 Bylo procento kyslíku v rozsahu 5–8 %. 
 Bylo v nakládací komoře dřevo, naložené alespoň do poloviny objemu nakládací komory 
 
REŽIM PELETY  
Pro správné měření emisí musí mít kotel ustálené podmínky, což zajistíte provozem kotle na plný 
výkon alespoň po dobu 60 min. 
Při měření je nutné dbát na to, aby: 
 Byly otevřené všechny ventily a radiátory, aby se mělo teplo vytvořené kotlem kam odvést. 
 Byla kotlová teplota alespoň 80 °C. 
 Byla teplota spalin alespoň 130 °C. 
 Bylo procento kyslíku v rozsahu 6–10 %. 
 Byl mezizásobník pelet před spuštěním měření naplněn do plna 
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19. PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Kotel ATTACK WOOD & PELLET se dodává funkčně odzkoušen, zabalen, uložen na dřevěné 
paletě. 
 
Součástí dodávky je následující příslušenství: 
 Návod k obsluze  
 Záruční list  
 Seznam smluvních servisních organizací  
 USB klíč se softwarem 
 Pohrabáč 
 
Ke kotli je možné si dokoupit: 
 Regulátor REGUMAX pro řízení ostatních zařízení topného systému 
 Vakuový zásobník pelet 
 Dopravní hadice pro vakuový zásobník pelet 
 Popelník vhodný pro čištění kotle 
 
 

Pokyny k likvidaci výrobku po ukončení jeho životnosti 

Likvidaci výrobku (kotle) zajistěte prostřednictvím některého výkupu Sběrných surovin, případně 
použijte řízenou skládku odpadu, spravovanou příslušným obecným úřadem.  
 
 

Likvidace obalu  

Obal zlikvidujte prostřednictvím některého výkupu Sběrných surovin anebo použijte skládku 
odpadu.  
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Poznámky 



Razítko, podpis servisní organizace: ...............................................

Povinná servisní prohlídka po 1. roce provozu

Datum: .............................

Povinná servisní prohlídka po 2. roce provozu

Povinná servisní prohlídka po 3. roce provozu
Razítko, podpis servisní organizace: ...............................................Datum: .............................

Razítko, podpis servisní organizace: ...............................................Datum: .............................

Údaje o zákazníkovi: (čitelně)
Jméno a příjmení:

...........................................................................

Ulice: ..................................................................

PSČ, město: ........................................................

Tel.: ....................................................................

Záznam o spuštění kotle do provozu

Výrobní číslo: .................................................

Datum spuštění: ...........................................

Servisní organizace:

.......................................................................
                             Razítko, podpis
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ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Slovakia

Tel:	 +421	43	4003	103
Fax:	 +421	43	4003	116
E-mail:	export@attack.sk
Web:	 www.attack.sk

Výrobca ATTACK s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez pred-
chádzajúceho upozornenia. • ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change 
technical parameters and dimensions of boilers without previous warning. •  Der 
Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen Veräderungen 
an Produkten ohne eine vorige Warnung. • Изготовитель АТТАСК оставляет 
за собой право изменения технических параметров и размеров котла без 
предыдующего предупреждения. • Le producteur ATTACK Sàrl. réserve le 
droit des modifications techniques sans l‘avertissement précédent. • Productor 
ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.




