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 UPOZORNĚNÍ 

Před prvním spuštěním zařízení si pozorně přečtěte tento návod a všechny uvedené 

pokyny, neboť poskytují důležité informace o bezpečnosti, instalaci, obsluze a údržbě.  

1. Tato příručka tvoří nedílnou součást výrobku a musí být uchovávána na 

bezpečném místě, přístupném pro pověřené pracovníky.  

2. V případě, že by bylo zařízení prodáno nebo přestěhováno, předejte tuto 

příručku novému majiteli/montážní firmě pověřené instalací. V případě ztráty 
požádejte neprodleně společnost CARLIEUKLIMA Srl o novou kopii.  

3. CARLIEUKLIMA Srl nenese žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody na 

osobách, zvířatech či věcech způsobené chybnou instalací, obsluhou, 
nedodržováním pokynů uvedených v tomto návodu, či informací od výrobce.  

4. Zařízení musí být instalováno v souladu s národními a místními předpisy 
platnými v zemi instalace.  

5. Toto zařízení je určeno pouze k účelu, k němuž je výslovně určeno. Jakékoliv 

jiné použití je považováno za nesprávné, a tudíž nebezpečné.  

6. Je vyloučena veškerá smluvní i mimosmluvní odpovědnost výrobce za škody 

způsobené chybnou instalací, obsluhou či jakýmkoliv nedodržením instrukcí 
výrobce.  

7. Není povoleno instalovat zařízení v prostorách, v nichž probíhají řemeslné nebo 

průmyslové činnosti, u kterých existuje riziko vzniku plynů, výparů nebo 
prachu, které by mohly zapříčinit požár nebo výbuch.  

8. Instalace a uvedení zařízení do provozu smí provést pouze kvalifikovaný a 
autorizovaný personál.  

9. Obalové materiály (hřebíky, svorky, plastové sáčky, polystyrén atd.) nesmí být 

ponechány v dosahu dětí, neboť jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, ale musí 
být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.  

 

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  

JEDNOU ZA ROK PROVEĎTE KONTROLU SYSTÉMU ZA ASISTENCE NAŠEHO 

SERVISNÍHO STŘEDISKA – SERVIS@4HEAT.CZ 
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 Zvláštní upozornění 

Dle údajů ze štítku na jednotce zkontrolujte, že je tepelná jednotka nastavena na elektrické 
napájení a na plyn, který je k dispozici v síti.  

Zkontrolujte utěsnění přívodu plynu, a dále že je nadimenzován na požadovaný průtok a vybaven 
všemi bezpečnostními a kontrolními prvky, které požadují platné předpisy.  

Systém je elektricky bezpečný, pokud je správně zapojen a dokonale uzemněn v souladu s 
platnými bezpečnostními předpisy.  

V případě, že bude docházet k opakovanému zastavování spalovací jednotky, neopakujte ruční 
reset, ale obraťte se na odborné pracovníky, kteří vám pomohou tuto závadu odstranit.  

V případě poruchy nebo závady přístroj vypněte, nepokoušejte se o jeho opravu, ani o žádný jiný 
přímý zásah, a zkontaktujte co nejdříve autorizované servisní středisko. V případě delší odstávky 
uzavřete plynový ventil a vypněte elektrické napájení.  

Budou-li v prostoru, v němž je sálavý okruh nainstalován, probíhat jiné montážní práce, zabraňte 

případným nárazům, které by mohly poškodit těsnost sálavého okruhu. 

Pokud by zařízení mělo být zlikvidováno, je třeba dodržet předpisy platné v zemi, ve které se 

zařízení nachází.  

Žádné materiály a látky nesmějí být odloženy do směsného odpadu, ale musejí být vytříděny a 

zlikvidovány podle platných předpisů. 

 

Zařízení obsahuje tyto materiály:  

• komponenty z plastu;  

• elektrické a elektronické součástky;  

• elektrické vodiče s jednoduchou i dvojitou izolací;  

• izolace z minerální vlny;  

• izolace ze skelné vaty;  

• ocel, měď a hliník. 

 

 

 Likvidace 

 Informace pro uživatele 

Nezákonná likvidace výrobku ze strany uživatele bude mít za následek použití sankcí v souladu 

s národními předpisy. 

INFORMACE PRO UŽIVATELE ve smyslu článku 14 SMĚRNICE 2012/19/EU 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 4. července 2012 o elektroodpadech. 
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Symbol přeškrtnuté popelnice (Obr.1) na zařízení nebo na jeho obalu znamená, že výrobek musí 

být po uplynutí své životnosti vytříděn a že nesmí být zlikvidován jako směsný komunální odpad. 

 

Výrobce zajišťuje a umožňuje zpětný odběr tohoto zařízení na konci jeho životnosti. Uživatel, který 

bude chtít toto zařízení vyřadit z provozu, může tedy kontaktovat výrobce a řídit se postupem, 

který výrobce používá při zpětném odběru zařízení po uplynutí jejich životnosti, nebo si sám zvolit 

jinou firmu autorizovanou sběrem a tříděním odpadů. 

Vhodné vytřídění a odevzdání vyřazeného zařízení k následné recyklaci, likvidaci a nakládání 

s odpadem v souladu s ochranou životního prostředí přispívá k minimalizaci negativních dopadů 

na životní prostředí a na zdraví člověka a ke znovuvyužití nebo recyklaci materiálů, z nichž se 

zařízení skládá. 

 

 Obecný popis 

Zařízení EUCERK HE/HE - Jr je systém sálavého vytápění na plyn, vhodný k vytápění středně 

velkých prostorů. Při jeho navrhování a realizaci byla věnována zvláštní pozornost dosažení 

vysoké účinnosti, bezpečnosti, rovnoměrného rozložení teploty a minimálních emisí škodlivých 

látek do ovzduší.  

EUCERK HE/HE - Jr je tvořen trubkami z kalorizované oceli potažené hliníkem, které se připevňují 

pod strop vytápěného prostoru. Topné trubice vysílají infračervené paprsky, které vytápějí prostor, 

aniž by vytvářely pohyb vzduchu.  

Výrobu tepla potřebného k vytápění sálavých trubic zajišťuje tepelná jednotka vybavená 

modulačním hořákem. K výměně tepla mezi spalovací komorou a kapalinou v potrubí dochází díky 

neustálému oběhu této kapaliny, který zajišťuje odstředivý ventilátor. 

  

 

Obr. 1 

Obr. 2 
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 Symboly a pojmy používané v tomto návodu 

 Terminologie 

ŠKODA Zranění nebo újma na zdraví 

 

GCV Spalné teplo (výhřevnost bezvodá) – celkové množství tepla 
uvolněné jednotkovým množstvím paliva zbaveného veškeré 
vlhkosti, které je podrobeno dokonalému spalování za 
přítomnosti kyslíku poté, co se produkty spalování opět zchladí 
na teplotu prostředí; Tato hodnota obsahuje teplo 
z kondenzace vodní páry, vznikající při spalování vodíku 
obsaženého v palivu. 

 

NCV Výhřevnost – celkové množství tepla uvolněné jednotkovým 
množstvím paliva obsahujícího vhodné množství vlhkosti, které 
je podrobeno dokonalému spalování za přítomnosti kyslíku 
poté, co se produkty spalování opět zchladí na teplotu 
prostředí. 
 

NEBEZPEČÍ Potenciální zdroj škody – pojem nebezpečí může být doplněn 
faktorem, který ho vyvolává (např. nebezpečí elektrické 
povahy, nebezpeční mechanické povahy atd.). 

 

KVALIFIKOVANÝ 

PRACOVNÍK 
Osoba splňující náležitosti požadované platnými předpisy, se 
zkušenostmi v oboru prováděné činnosti, která absolvovala 
příslušná odborná školení a/nebo má odborné vzdělání. 

 

UŽIVATEL 

 

Osoba, která výrobek používá. 

SPRÁVNÉ POUŽITÍ 

 

Používání/obsluha výrobku v souladu s návodem k použití a 
informacemi obsaženými v tomto manuálu. 
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 Symboly 

 

SYMBOL 
 

POPIS 
 

 

PAMATUJ 
Označuje informace užitečné pro správnou funkci zařízení a připomíná použití 

tohoto návodu. 

 

Symbol pro pojem NEBEZPEČÍ označuje vysoké riziko. Nedodržení pokynu 

způsobí vážné zranění nebo smrt. 

 

Symbol pro pojem VAROVÁNÍ označuje střední riziko. Nedodržení pokynu by 

mohlo způsobit vážné zranění nebo smrt.  

 
 

Symbol pro pojem POZOR označuje nízké riziko. Nedodržení pokynu by mohlo 

způsobit lehké zranění. 

 
 

Obecný zákaz 

 
 

Nepoužívat šrouby 

 
 

Nepoužívat silikon 

 

Použít silikon 

 

Použít šrouby 

 

Tab. 1 
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 TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
 

EUCERK HE-Jr EUCERK HE 

Kategorie 
 

II2H3P II2H3P 

Typ zařízení 
 

B22; B52 B22; B52 

Tepelný výkon jmenovitý 

(GCV) 

Max kW 133,3 321,9 

Min kW 33,0 88,8 

Tepelný výkon vydaný 

(GCV) 

Max kW 127 306,1 

Min kW 31 85,8 

Tepelný výkon jmenovitý 

(NCV) 

Max kW 120 290 

Min kW 30 80 

Tepelný výkon vydaný 

(NCV) 

Max kW 114,4 275,8 

Min kW 28,6 77,3 

Účinnost spalování 
Tepelný příkon max % 95,3 95,1 

Tepelný příkon min % 96,5 96,6 

Typ hořáku  Premix Premix 

Spotřeba plynu min/max. 

(15 °C, 1013 mbar) 

G20 m3/h 3,17/12,7 8,47/30,69 

G31 kg/h 2,33/9,32 6,21/22,53 

Napájecí tlak 
G20 mbar 20 20 

G31 mbar 37 37 

Průměr plynové přípojky palce 1/2" 1"1/4 

Napájecí napětí V/Hz 400/50-60 400/50-60 

Instalovaný elektrický výkon kW 1,0 2,6 

Průměr odvodu spalin mm 120 150 

Maximální délka spalinového potrubí (*) m 5 8 

Hmotnost jednotky (bez spalinového potrubí) kg 130 195 

Hmotnost rámu kg 20 29 

Hmotnost celkem jednotka + rám kg 150 224 

Průměr sálavých trubic mm 200/300 300 

 

Tab. 2 

(*) Berte v úvahu, že každé koleno s úhlem 90° odpovídá 1,5 metru lineárního potrubí. 

 
  

Spalovací jednotka byla navržena na provozní teplotu od - 15 °C (1) do 

 + 40 °C 

 

1 S ohřívačem, který je nutno objednat zvlášť jako doplněk. 
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 Údaje v souladu s Nařízením (EU) 2015/1188 - Směrnice 

2009/125/ES (ErP) 

Údaje povinné pro zařízení určená k vytápění vnitřních prostředí pro komerční použití. 

 

Identifikace modelu: 
EUCERK-HE-Jr 

60 

EUCERK-HE-Jr 

60 

EUCERK-HE-Jr 

120 

EUCERK-HE-Jr 

120 

Typ vytápění: sálavé pásy sálavé pásy sálavé pásy sálavé pásy 

Palivo Metan H Metan H Metan H Metan H 

Palivo Plyn Plyn Plyn Plyn 

Údaj Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota 

Emise způsobené vytápěním prostředí 

 (*) (NOx < 200 mg/kWhinput) 
 

[mg/kWhimput 

(GCV) 
26 26 26 26 

Tepelný výkon  

Jmenovitý tepelný výkon Pnom kW 57,2 57,2 114,4 114,4 

Tepelný výkon minimální Pmin kW 28,6 28,6 57,2 57,2 

Tepelný výkon minimální 

(procentní podíl jmenovitého tepelného výkonu) 
 % 50 50 50 50 

Jmenovitý tepelný výkon systému sálavých trubic 
(pokud ho lze použít) 

Psystem kW N.A. N.A. N.A. N.A. 

Jmenovitý tepelný výkon segmentu sálavé trubice 
(pokud ho lze použít) 

Pheater,l kW N.A. N.A. N.A. N.A. 

Počet stejných segmentů sálavých trubic n - - - - - 

Koeficient sálání  

Koeficient sálání při jmenovitém tepelném výkonu RFnom - 0,6446 0,6446 0,6446 0,6446 

Koeficient sálání při minimálním tepelném výkonu  RFmin - 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 

Koeficient sálání segmentu trubice při jmenovitém 

tepelném výkonu 
RFi - - - - - 

Pomocná spotřeba elektrické energie  

Při jmenovitém tepelném výkonu elmax kW 0,500 0,500 0,500 0,500 

Při minimálním tepelném výkonu elmin kW 0,337 0,337 0,337 0,337 

V pohotovostním režimu  elSB kW 0,010 0,010 0,010 0,010 

Výkon nutný pro stálý pilotní plamen  

Výkon nutný pro pilotní plamen  
(pokud ho lze použít) 

Ppilot kW N.A. N.A. N.A. N.A. 

Užitná účinnost (GCV) — pouze pro zařízení se sálavými trubicemi určená k vytápění vnitřního prostředí (**) 

Užitná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu 

(**) 
nth.nom % 85,8 85,8 85,8 85,8 

Užitná účinnost při minimálním tepelném výkonu 

(**) 
Hth.min % 85,9 85,9 85,9 85,9 

Užitná účinnost segmentu sálavé trubice při 

minimálním tepelném výkonu (pokud ho lze použít) 
ηi % N.A. N.A. N.A. N.A. 

Ztráty pláštěm 

Třída izolovanosti pláště U W/m2K 0,5  0,5  

Faktor ztrát pláštěm Fenv % 2,2% -- 2,2% -- 

Tepelný ohřívač, který je třeba instalovat mimo 

vytápěný prostor 
  ano ne ano ne 

Způsob kontroly tepelného výkonu (uvést pouze jeden způsob) 

— jedna fáze (ON/OFF)   ne ne ne ne 

— dvě fáze (dvojstupňový)   ne ne ne ne 

— modulační   ano ano ano ano 

Sezónní energetická účinnost vytápění 

prostředí (>74%) 
ηs % 85,2 87,5 86,1 88,3 

(*) Nox = oxidy dusíku 

 

Tab. 3 
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Identifikace modelu: 
EUCERK-HE 

150 

EUCERK-HE 

150 

EUCERK-HE 

300 

EUCERK-HE 

300 

Typ vytápění: sálavé pásy sálavé pásy sálavé pásy sálavé pásy 

Palivo Metan H Metan H Metan H Metan H 

Palivo Plyn Plyn Plyn Plyn 

Údaj Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota 

Emise způsobené vytápěním prostředí 

 (*) (NOx < 200 mg/kWhinput) 
 

[mg/kWhimput 

(GCV) 
19 19 19 19 

Tepelný výkon  

Jmenovitý tepelný výkon Pnom kW 142,7 142,7 275,8 275,8 

Tepelný výkon minimální Pmin kW 77,3 77,3 140,1 140,1 

Tepelný výkon minimální 

(procentní podíl jmenovitého tepelného výkonu) 
 % 54 54 51 51 

Jmenovitý tepelný výkon systému sálavých trubic 

(pokud ho lze použít) 
Psystem kW N.A. N.A. N.A. N.A. 

Jmenovitý tepelný výkon segmentu sálavé trubice 

(pokud ho lze použít) 
Pheater,l kW N.A. N.A. N.A. N.A. 

Počet stejných segmentů sálavých trubic n - - - - - 

Koeficient sálání  

Koeficient sálání při jmenovitém tepelném výkonu RFnom - 0,6487 0,6487 0,6487 0,6487 

Koeficient sálání při minimálním tepelném výkonu RFmin - 0,5951 0,5951 0,5951 0,5951 

Koeficient sálání segmentu trubice při jmenovitém 
tepelném výkonu 

RFi - - - - - 

Pomocná spotřeba elektrické energie  

Při jmenovitém tepelném výkonu elmax kW 0,813 0,813 0,813 0,813 

Při minimálním tepelném výkonu elmin kW 0,485 0,485 0,485 0,485 

V pohotovostním režimu elSB kW 0,010 0,010 0,010 0,010 

Výkon nutný pro stálý pilotní plamen  

Výkon nutný pro pilotní plamen  

(pokud ho lze použít) 
Ppilot kW N.A. N.A. N.A. N.A. 

Užitná účinnost (GCV) — pouze pro zařízení se sálavými trubicemi určená k vytápění vnitřního prostředí (**) 

Užitná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu 
(**) 

nth.nom % 85,6 85,6 85,6 85,6 

Užitná účinnost při minimálním tepelném výkonu 
(**) 

Hth.min % 87,0 87,0 87,0 87,0 

Užitná účinnost segmentu sálavé trubice při 
minimálním tepelném výkonu (pokud ho lze použít) 

ηi % N.A. N.A. N.A. N.A. 

Ztráty pláštěm 

Třída izolovanosti pláště U W/m2K 0,5  0,5  

Faktor ztrát pláštěm Fenv % 2,2% -- 2,2% -- 

Tepelný ohřívač, který je třeba instalovat mimo 
vytápěný prostor 

  ano ne ano ne 

Způsob kontroly tepelného výkonu (uvést pouze jeden způsob) 

— jedna fáze (ON/OFF)   ne ne ne ne 

— dvě fáze (dvojstupňový)   ne ne ne ne 

— modulační   ano ano ano ano 

Sezónní energetická účinnost vytápění 
prostředí (>74%) 

ηs % 87,1 89,3 87,5 89,8 

(*) Nox = oxidy dusíku 

 

Tab. 4 
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 Rozměry tepelné jednotky 
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ROZMĚRY EUCERK HE-Jr (mm) EUCERK HE (mm) 

A 1383 1863 

B 286 661 

C 272 272 

D 150 180 

E 660 760 

F 374 516 

G 297 378 

H 120 150 

I 826 955 

J 240 385 

K 320 340 

L 241 275 

M 800 1000 

N 867 1070 

O 824 1023 

P 311 363 

Q 360 531 

R 591 811 

S 34 179 

T 730 750 

U 34 69 

V 192 313 

W 364 406 

X 115 175 

Y 530 710 

HMOTNOST 130 kg 195 kg 
 

Tab. 5 
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 Rozměry sálavých trubic v milimetrech 

Model 1200 váží cca 30 kg/m a má tyto rozměry: 

 
 Obr. 4 

 
Model 800 váží cca 25 kg/m a má tyto rozměry: 

 Obr. 5 

Model HE-Jr váží cca 20 kg/m a má tyto rozměry: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 6 
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 Komponenty tepelné jednotky 

 
Obr. 7 

 

Č. POPIS 

1 Vstupní/výstupní trubice 

2 Držáky rámu 

3 
Dvířka pro přístup do prostoru hořáku/sacího ventilátoru (Model HE-Jr má 

pouze jedna dvířka) 

4 Odvod spalin Ø 150 mm samice 

5 Plénum pro průchod zdí 

 

Tab.6 
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 Identifikační štítek zařízení 

Každé zařízení je označeno štítkem s technickými charakteristikami a výrobním číslem. Tento 

štítek je nalepen společně s varovnými štítky na rozváděči na stroji a nesmí být odlepen. Níže 

uvádíme příklad takového štítku. 

 

  
 

Obr. 8 

  



 

21 EUCERK HE Verze 1907-02 CZ  
 

 Komponenty sálavého potrubí 

 

Obr. 9 

Č. POPIS 

1 Závěsné držáky 

2 Rám 

3 
Izolace s anorganickým pojivem obložená hliníkem a umístěná jak zboku, tak i z horní 

strany sálavých trubic 

4 Řetěz k zavěšení sálavé trubice 

5 
Sálavá trubice ošetřená metalurgickým zpracováním při vysoké teplotě v kontrolované 
atmosféře, což zaručuje vyšší a rovnoměrnější sálavý výkon (strana „samice“) 

6 Reflektor (odrazka) pro vyšší sálavou účinnost (kromě modelu 800) 

7 Spojovací strana sálavých trubic (strana „samec“) 

8 Otvory pro spojení modulů napevno 

9 Bočnice rámu 

Tab. 7 
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 INSTALACE 
 

Instalace zařízení musí být provedena odbornými a autorizovanými firmami a v souladu s 

národními a místními předpisy v platnými zemi instalace. 

 
  

Sálavý okruh musí být naistalován tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost  
4 metry mezi rovinou podlahy a spodní hranou sálavého systému. 

  

 Vzdálenost sálavých trubic od hořlavých materiálů 

Vzdálenost mezi vnějším povrchem sálavých trubek a uskladněnými hořlavými materiály musí být 

taková, aby neumožňovala dosažení nebezpečně vysoké teploty na povrchu uskladněného 

materiálu a nedocházelo k případnému vznícení či ke spalovací reakci, což je v každém případě 

minimálně 1,5 metru. Zářiče musí být nainstalovány tak, aby bylo zaručeno, že teplota okolních 

svislých či vodorovných konstrukcí nepřesáhne 50°C, a pokud je to nutné, je třeba mezi ně vložit 

vhodnou ochrannou izolaci.  

 

 
 Obr. 10 
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 Doprava, manipulace a zdvihání 

S materiálem manipulujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. 

 
  

Zdvihání a dopravu materiálu musí provádět kvalifikovaní pracovníci, 

informovaní o způsobech provedení daného úkonu a o předpisech 

týkajících se prevence a ochrany. 

Prostředky použité ke zdvihání a přepravě musí odpovídat 

přemisťovaným a zdvihanými hmotnostem a musí být používány 

způsobem, jenž odpovídá jejich charakteristikám. 

V případě, že bude k přemisťování a zdvihání zařízení používán 

vysokozdvižný vozík, vložte vidlici do vodicích otvorů, aby byla hmotnost 

nákladu rozložena rovnoměrně a náklad byl bezpečný (Obr. 11). 

Během manipulace se nesmí nikdo zdržovat v manipulačním prostoru a 

celé přilehlé okolí je třeba považovat za nebezpečný prostor. Osoba 

pověřená manipulací musí před zdviháním a přemisťováním zkontrolovat 

stabilitu nákladu. 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost HE = 195 kg  

Hmotnost HE-Jr = 130 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11   
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 Manipulace s tepelnou jednotkou pomocí ok (pouze model HE) 

Montážní šrouby pro oka se nacházejí v horní části tepelné jednotky. Demontujte kryt, jak je 

znázorněno na obrázku 12. 

 

Obr. 12 
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Pokud by se k zavěšení využívala oka, pak vzhledem k tomu, že jsou mimo 

těžiště tepelné jednotky, je třeba při manipulaci se zavěšeným nákladem 

dbát maximální opatrnosti, neboť náklad bude mít tendenci naklánět se mírně 
vzad (Obr. 13). 

 

 

 
  

Po dokončení manipulace se spalovací jednotkou oka demontujte a 
nainstalujte opět horní kryt.  
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 Montáž spalovací jednotky 

 
  

Projektant budovy musí ověřit, zda zeď, na které bude spalovací jednotka 

instalována, má odpovídající nosnost, a určit způsob uchycení. 

 

K vyvrtání otvorů pro upevnění rámu, na kterém bude spočívat spalovací jednotka modelů 

EUCERK HE Jr, doporučujeme použít šablonu znázorněnou na Obr. 14. 

 

 
Obr. 14 
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A = V rámu jsou 2 otvory navíc pro případ, že by si otvory na zdi neodpovídaly s hlavními otvory 

(rozteč 450 mm). 

K vyvrtání otvorů pro upevnění rámu, na kterém bude spočívat spalovací jednotka modelů 

EUCERK HE, se naopak doporučuje použít šablonu znázorněnou na Obr. 15. 

 

 
Obr. 15 

  



 

 EUCERK HE Verze 1907-02 CZ 28 
 

Po vyvrtání otvorů se provede upevnění rámu, jak je schematicky znázorněno na Obr. 16 

 
Obr. 16 

 

Č. POPIS 

1 Profily výztuže (model HE-Jr je vybaven dvěma vodorovnými profily) 

2 Závitová tyč 

3 Podložka 

4 Matice 

5 Rám 

6 Panel EI120 

Tab. 8 

 

 
  

Pokud by bylo nutné použít panely EI120, je třeba je vytvarovat 

podle potřeby, vložit mezi zeď a rám (Obr. 16) a připevnit po 

celém obvodu pomocí příslušných lišt. Při řezání a tvarování panelů 

také doporučujeme dodržovat vzdálenosti uvedené na Obr. 17. 
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Obr.17  

 

 

Č. POPIS 

1 Rámeček pro sevření panelu REI/EI120 

2 Panel REI/EI120 

3 Spalovací jednotka 

4 Rám pro upevnění tepelné jednotky 

Tab. 9 
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Nyní můžete jednotku uložit na rám nasunutím, jak je znázorněno na následujících obrázcích: 

 
Obr.18 

 

 

 
Obr. 19 

 

 

Zboku a shora utěsněte okraj tepelné jednotky silikonem, aby nedocházelo k únikům přes otvor ve 

zdi. 
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Obr. 20 

 
  

Jednotku připevněte k rámu pomocí šroubů: v případě modelů HE 

pomocí šesti šroubů 4,8x32 mm a v případě modelů HE- Jr čtyř 

šroubů 4,8x32 mm (šrouby jsou součástí dodávky). 

 

 

 
Obr. 21 

 

Nasaďte na otvor začišťovací rámeček s rohy seřezanými pod úhlem 45° a vše připevněte na zeď 

pomocí hmoždinek a šroubů. 
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Obr. 22 

 

 

 
Obr. 23 
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 Montáž spalovací jednotky na střechu 

 
Obr. 24 

 

 

 
Obr. 25 

 

Č. POPIS 

1 Ochranné plechy 

2 Spodní ochranný kryt s izolací 

3 Vstupní otvor 
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 Odvod spalin 

Dodržujte maximální délku 8 metrů (model HE) a 5 metrů (model HE-Jr) (*). Veškeré 

příslušenství, které firma CARLIEUKLIMA Srl dodává (na objednávku) k sestavení spalinového 

okruhu, je vybaveno odpovídajícími atesty CE, jak vyžadují platné evropské předpisy. 

(*) Berte v úvahu, že každé koleno s úhlem 90° odpovídá 1,5 metru rovného potrubí. 

Zařízení typu B22   Tento typ předpokládá odvod spalin připojením ke společnému 

komínu nebo kouřovodu pomocí potrubí sestaveného ze schválených komponentů, přičemž může 

být vodorovné nebo svislé. 

 

Zařízení typu B52   Tento typ předpokládá odvod spalin vlastním spalinovým okruhem 

s vlastními komínovými koncovkami (žádný komín ani kouřovod). 

 

Doporučujme provést odvod kondenzátu, nebo minimálně zhotovit přípravu!!! Za určitých 

podmínek, zejména při použití koaxiálního slučovače, může dojít ke zvýšené kondenzaci 

v kouřovodu a jeho postupnému hromadění. 

Obr. 26 

 

Č. POPIS 

1 Komínová koncovka 

2 Lineární prvek různých rozměrů 

3 Spojovací prvek ve tvaru T 

4 Kotvicí stěnový prvek kouřovodu 

5 Dno pro zachycování kondenzátu 

6 Lineární prvek o délce 0,25 m (DOPLNĚK) 

Tab. 10  
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 Montáž sálavých modulů 

Po nanesení silikonu na vnitřní stranu trubic počátečního modulu začněte sestavovat okruh. 

Nejprve tento modul spojte se spalovací jednotkou (Obr. 27) a pokračujte podle schématu 

instalace, které bylo dodáno společně s okruhem. 

 

 
Obr. 27 

 

3.6.1 Sestavení modulů 

Připravte moduly tak, že po celém vnitřním obvodu trubky (strana bez tvarovky) nanesete silikon, 

kterým vyrobíte těsnicí kroužek, jak je znázorněno na Obr. 28. 

Pro úspěšnou instalaci je třeba používat silikony vhodné pro teploty do 300°C. Doporučujeme 

použít silikon dodávaný firmou CARLIEUKLIMA Srl. 
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Obr. 28 

 

Pro spojení jednotlivých rámů mezi moduly použijte 4 šrouby 8x25 mm s maticí (Obr. 29). 

Spojte rámy dvou po sobě následujících modulů. 

 

 
Obr. 29 
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Obr. 30 

 

 

 

 
Obr. 31 

 

 

 
 

Každý spoj trubka/tvarovka, s výjimkou prvního spojení mezi počátečním modulem a 

spalovací jednotkou, musí být zajištěn samořeznými šrouby (3 šrouby na každou trubku) 

umístěnými na závěsných páskách trubek, jak je znázorněno na Obr. 32. 
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Obr. 32 
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K zavěšení sálavého okruhu pod strop použijte vhodný řetěz (hmotnost okruhu pro model 1200 = 

30 kg/m, pro model 800 = 25 kg/m a pro model HE-Jr = 20 kg/m), na němž budou zavěšeny držáky 

umístěné ve vzájemné vzdálenosti 3 až 6 m (Obr. 33). Oko řetězu musí mít takovou velikost, aby 

jím prošel šroub M8. Na každý modul použijte 4 držáky – na každou stranu 2 (viz Obr. 34). 

 

 

 
Obr. 33 
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Držáky musí být připevněny k rámu modulu, jak je znázorněno na detailu Obr. 33. K seřízení 

řetězu použijte napínač. 

 

 
Obr. 34 

 

K uchycení držáku/napínače a napínače/řetězu použijte řetězovou spojku nebo šroub M8 (min.). 

Jakmile bude okruh dokončen, zkontrolujte, že je dokonale vodorovný v celé délce, a pokud ne, 

použijte k případnému seřízení napínače (Obr. 35) 

 

 
Obr. 35 
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 Dilatační spojky 

K vyrovnání tepelné roztažnosti okruhů jsou v některých modulech již namontovány dilatační 

spojky. Moduly s těmito spojkami musí být vloženy do okruhu podle montážního schématu, které je 

součástí dodávky. 

 
  

Při instalaci je nutné zkontrolovat, že jsou spojky maximálně 
roztažené a nikoliv stažené, aby byly schopny za běžného provozu 

okruhu roztažnost pohlcovat. 

 

 

 

 
Obr. 36 
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 Připojení k rozvodu plynu 

Potrubí pro přívod plynu musí být sestavit kvalifikovaný pracovník a v souladu s národními a 

místními předpisy platnými v zemi instalace systému.  

Rozměry potrubí a případných komponentů (kulové ventily, filtry, redukce atd.) musí zaručovat 

bezchybnou funkčnost systému.  

Než plyn připojíte, zkontrolujte, že je spalovací jednotka nastavena na provoz s dostupným 

typem plynu, a pečlivě vyčistěte celý plynový okruh systému, aby byly odstraněny veškeré 

nečistoty, které by mohly ohrozit jeho funkčnost. Zkontrolujte, že jsou všechny plynové spoje řádně 

utěsněny v souladu s platnými předpisy.  

 
  

Napájecí tlak plynu nesmí překročit 100 mbar (model HE) nebo 50 mbar 

(model HE-Jr). 

 

Průtok plynoměrem musí natolik být dostatečný, aby bylo možné plynem napájet současně 

všechna zařízení, která jsou k němu připojena. Průměr plynové přípojky na spalovací jednotce 

není rozhodující pro výběr průměru trubky mezi jednotkou a plynoměrem; trubka musí být 

nadimenzována v závislosti na své délce a na tlakových ztrátách, v souladu s platnými předpisy.  

 
  

Plynové potrubí nepoužívejte k uzemnění elektrických zařízení. 

 

Připojení spalovací jednotky k potrubí pro přívod plynu proveďte podle schématu na Obr. 37. 

 

 
Obr. 37 
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Č. POPIS 

1 Antivibrační spojka 

2 Úsek pro montáž průtokoměru 

3 Případná redukce 

4 Filtr 

5 Tlakový kohout 

6 Kulový ventil 

 

Tab. 11 
 

 

 Elektroinstalace 

Zapojení elektroinstalace musí provést kvalifikovaný technik s příslušnou odborností a dle 

národních a místních předpisů platných v zemi instalace systému. 

Externí elektrické napájení připojte ke svorkám umístěným v elektrickém rozváděči ve stroji (Obr. 

38 pro model HE a Obr. 39 pro model HE-Jr).  

K připojení hnací síly je požadováno napětí 400Vac – 50/60 Hz (tři fáze/N/PE). Co se týče příkonů 

jednotlivých modelů spalovacích jednotek, odkazujeme na údaje na štítku nebo na hodnoty 

uvedené v kapitole 2.  

Průřez napájecích kabelů není daný, neboť jejich velikost závisí kromě příkonu také na celkové 

délce napájecího kabelu. 

  

Napájecí vedení před zařízením chraňte použitím vhodných 

pojistek - pro model HE pojistek 16 A typu gG a pro model HE-Jr 
pojistek 10 A typu gG. 
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 Svorkovnice modelu HE 

 

Obr. 38 

 

Č. POPIS 

1 Relé 24 Vdc 

2 Transformátor 

3 Pojistka 630 mA na ochranu vedení transformátoru (Ti) 

4 Kontrola ventilátoru hořáku 

5 Napájení ventilátoru hořáku 

6 Spínač minimálního tlaku plynu 

7 Elektroventil 

8 Sondy 

9 MODBUS 

10 CANBUS 

11 Napájení 12 Vac pro rozhraní uživatele 

12 Tlačítko odpočtu 

13 
Hlavní alarm – nachystán pro připojení světelného a zvukového hlásiče 

(max 5 A) 

14 Motorizovaná klapka 

15 Možnost napájení 230 V 50/60 Hz 

 

Tab. 12 
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 Svorkovnice modelu HE-Jr 

 

Obr. 39 

 

Č. POPIS 

1 Možnost napájení 230 V 50/60 Hz 

2 
Hlavní alarm – nachystán pro připojení světelného a zvukového hlásiče  

(max 5 A) 

3 Motorizovaná klapka 

4 Tlačítko odpočtu 

5 Napájení 12 Vac 

6 CANBUS 

7 MODBUS 

8 Sondy 

9 Ochranný vodič provozního a pojistného termostatu 

10 Pojistný termostat 

11 Provozní termostat 

12 Recirkulační tlakový spínač 

13 Fáze provozního a pojistného termostatu 

14 Spínač minimálního tlaku plynu 

15 Elektroventil 

16 Napájení ventilátoru hořáku 

17 Kontrola ventilátoru hořáku 

 

Tab. 13 

  



 

 EUCERK HE Verze 1907-02 CZ 46 
 

 Elektrické schéma modelu HE s uživatelským rozhraním 

EUKLIMA LCD 

Sálavý pás potřebuje ke svému provozu sondu teploty prostředí (kulové čidlo) (SI) schopné měřit 

teplotu sálání okruhu. Sonda pro měření venkovní teploty (SE) je naopak jen doplňková. 

K zapojení sond doporučujeme použít kabel 2 x 1,5 mm2. 

Napájení 12Vac 

 

Obr. 40 

Legenda 

SI= Interní sonda 1 SI-2=  Interní sonda 2 (doplňková) 

SE= Externí sonda (doplňková) IU=  Uživatelské rozhraní EUKLIMA LCD 
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 Elektrické schéma modelu HE-Jr s uživatelským rozhraním 

EUKLIMA LCD 

Napájení 12Vac 

 
Obr. 41 

Legenda 

SI= Interní sonda 1 SI-2=  Interní sonda 2 (doplňková) 

SE= Externí sonda (doplňková) IU=  Uživatelské rozhraní EUKLIMA LCD 
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 Elektrické schéma modelu HE 

 

 
Obr. 42 
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Obr. 43 
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 Elektrické schéma modelu HE-Jr 

 

 
Obr. 44 
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Obr. 45 
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Popis elektrických schémat (Obr. 42, Obr. 43, Obr. 44 a Obr. 45). 
 

 

POPIS 

Transformátor zapalování 

Řídicí elektronika PRO-RAD 

Ionizační elektroda 

Elektroventil 

Pojistka 6,3 A na zařízení pro kontrolu plamene (N1) 

Pojistka 6,3 A na zařízení pro kontrolu plamene (N1) 

Pojistka 630 mA na ochranu okruhu transformátoru (T1) 

Pojistka 200 mA na ochranu motorizované klapky (TSM) 

Pojistka 200 mA na ochranu ventilátoru větrání (Va) 

Pojistka 630 mA na ochranu obvodu k dispozici 230 V 

Pojistka o vhodné kapacitě na ochranu hlavního alarmu (HG) 

Hlavní alarm max 5 A) 

Hlavní ruční úsekový vypínač s blokováním dveří 

Uživatelské rozhraní (izolované provedení) 

Relé 24 Vdc 

Recirkulační ventilátor 

Karta pro kontrolu plamene a modulace 

Tlakový spínač recirkulace 

Talkový spínač min. tlaku plynu  

Externí sonda 

Interní sonda 

Interní sonda č. 2 

Tlačítko start odpočtu 

Provozní termostat nastavený na 200 °C 

Transformátor 230/12 V 

Pojistný termostat nastavený na 245 °C 

Motorizovaná klapka 

Termostat pro kontrolu větrání rozváděče 

Invertor 

Ventilátor pro větrání rozváděče 

Ventilátor premixového hořáku  

Tab. 14 
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 Elektrický rozváděč na stroji (model HE-Jr) 

 

 
Obr. 46 

 
  

Pokyny k programování elektroniky PRO-RAD (CPRO3) přes uživatelské 

rozhraní najdete v NÁVODU K REGULACI. 

 

 

ZKRATKA POPIS 

U1 Invertor ACS310 0,75 kW 

F5 Pojistka 200 mA na ochranu napájení ventilátoru pro větrání rozváděče 

Tri Transformátor 230/12 V 

CPR03 Elektronika PRO-RAD 

N1 Karta MC Micro TC340P1 CE1 

K1 Relé 24 Vdc 

IGB Hlavní ruční úsekový vypínač s blokováním dveří 

Acc Generátor jisker TSM 220-240 

TL Provozní termostat nastavený na 200 °C 

P1 Tlakový spínač vzduchu 0,2-3 mbar 

TS Pojistný termostat kapilární  

Tab. 15 
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 Elektrický rozváděč na stroji (model HE) 

 
Obr. 47 

 
  

Pokyny k programování elektroniky PRO-RAD přes uživatelské rozhraní 

najdete v NÁVODU K REGULACI. 

 

 

ZKRATKA POPIS 

N1 Karta MC Micro TC340P1 CE1 

Tv Termostat ventilátoru pro větrání rozváděče 

Acc Generátor jisker TSM 220-240 

P1 Tlakový spínač vzduchu 0,2-3 mbar 

TS Pojistný termostat kapilární 

IGB Hlavní ruční úsekový vypínač s blokováním dveří 

U1 Invertor ACS310 3 kW 

TL Provozní termostat nastavený na 200 °C 

CPR03 Elektronika PRO-RAD 

F5 Pojistka 200 mA na ochranu napájení ventilátoru pro větrání rozváděče 

  

Tab. 16 

 

  



 

55 EUCERK HE Verze 1907-02 CZ  
 

 Programovatelná elektronika PRO-RAD 

Řídicí elektronika ve stroji je programovatelná. Naprogramování se běžně provádí ve výrobě. 

Případné aktualizace lze pak provádět pomocí USB flash s aktualizačními soubory 

CARLIEUKLIMA Srl. 

 Lokální provoz a provoz přes PC 

Za účelem správné komunikace s uživatelským rozhraním je třeba odpovídajícím způsobem 

nastavit přepínače DIP-Switch na konci sítě CANbus a MODBUS. 

 

 

Lokální provoz  

(ovládání a regulace jednotky přes uživatelské rozhraní) 

 

RS485 LT (DIP-Switch 1) = OFF  

CAN LT (DIP-Switch 2) = ON  

 

Provoz přes PC  

(konfigurace poslední jednotky na síti MODBUS)  

 

RS485 LT (DIP-Switch 1) = ON  

CAN LT (DIP-Switch 2) = ON  

 

(konfigurace všech ostatních jednotek na síti MODBUS) 

 

RS485 LT (DIP-Switch 1) = OFF  

CAN LT (DIP-Switch 2) = ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48 
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 Schéma zapojení MODBUS a systém řízení počítačem 

 

 
Obr. 49 
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 PROVOZNÍ SEKVENCE 
 

 
Obr. 50 

 

Symbol POPIS 

PMAX Maximální tepelný příkon 

Pmin Minimální tepelný příkon 

Tm Počáteční čas při maximálním tepelném příkonu  

Tr Zpoždění zážehu 

Tprs Čas úvodního čištění 

Tpv Čas závěrečného odvětrání 

Ts Bezpečnostní čas (jednotka pro kontrolu plamene) 

T1 Doba spuštění obou ventilátorů 

T2 Doba, po jejímž uplynutí se vent. hořáku nastaví na spouštěcí rychlost  

TSM Doba zavření motorizované klapky 

VbMAX Maximální rychlost ventilátoru hořáku 

Vbmin Minimální rychlost ventilátoru hořáku 

VrMAX Maximální rychlost ventilátoru recirkulace 

Vrmin Minimální rychlost ventilátoru recirkulace 

1 Poptávka po teplotě 

2 Souhlas pro kartu kontroly plamene 

3 Dosažení nastavené teploty 

Tab. 17 
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 SERVIS A ÚDRŽBA 
 

Údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci a v souladu s národními a místními předpisy 

platnými v zemi instalace zařízení. V následující kapitole se nacházejí instrukce potřebné pro 

nastavení plynového ventilu a pro změnu plynu, a dále některé pokyny týkající se údržby zařízení. 

 Přejímka a spuštění 

Uvedení do provozu musí provést technik společnosti CARLIEUKLIMA Srl, 4heat s.r.o. nebo jiný 

technik těmito společnostmi pověřený. 

 Pravidelná údržba 

Pravidelnou údržbu provádějte alespoň jednou ročně, a to před uvedením do provozu v zimním 

období. 
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Ječná 1321/29a, 621 00, Brno 

info@4heat.cz 

+420 513 035 275 

 

 

SERVIS: 

servis@4heat.cz 

+420 739 456 902 

 


